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RESUMO 

No contexto marcado pelas exigências consideráveis do mercado consumidor e pela 

competitividade acirrada entre organizações, a fim de posicionar-se no mercado, surgem as 

organizações que operam múltiplos projetos simultâneos. Cada um dos múltiplos projetos é 

constituído por diferentes atividades inter-relacionadas, apresentando necessidades 

específicas. Porém, não há disponibilidade de recursos para atender as necessidades 

simultâneas dos projetos iniciados, assim, os múltiplos projetos competem pelos recursos 

disponíveis. Falhas na programação dos projetos proporcionam o não atendimento das 

especificações dos projetos. Não há uma adequada metodologia de gerenciamento de 

múltiplos projetos para estabelecer uma programação coordenada dos projetos, que resulte na 

satisfação dos planejamentos e especificações dos projetos. Um processo adequado de 

priorização entre os múltiplos projetos e suas atividades é uma ferramenta eficaz para auxiliar 

neste gerenciamento. Uma vez que não há como atender as exigências simultâneas de todos os 

projetos, torna-se necessária a definição de prioridades. Neste contexto, este trabalho propõe 

uma sistemática, baseado na abordagem de Apoio à Decisão Multicritério, desenvolvida para 

estabelecer a priorização entre projetos e suas atividades, em ambientes de múltiplos projetos, 

apoiando os gestores de múltiplos projetos na tomada desta complexa decisão. A sistemática é 

estruturada para apoiar o processo de decisão, ao longo das fases complementares de 

identificação do cenário, estruturação do problema, avaliação das alternativas e tomada de 

decisão. A decisão final resultará na priorização dos projetos e atividades, de acordo com as 

preferências apresentadas pelo gestor de múltiplos projetos. 

 

Palavras-chave: gerenciamento de múltiplos projetos, priorização, modelagem multicritério 
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ABSTRACT 

In the context marked by considerable demands of the consumer market and the fierce 

competition between organizations in order to position itself in the market, rise the 

organizations that operate multiple projects simultaneously. Each of the multiple projects is 

composed of various inter-related activities, demanding special needs. However, there isn’t 

availability of resources to attend the simultaneously needs of the projects that start, thus the 

several projects compete for the available resources. Failures on the projects planning did not 

provide the care of the specifications of the projects. There isn’t an adequate method of 

managing multiple projects to establish a coordinated planning of projects, resulting in the 

satisfaction of the plans and specifications of the projects. A proper process of prioritization 

among multiple projects and their activities is an effective tool to help in management. Since 

there isn’t a way to meet the simultaneous demands of all projects, it is necessary to establish 

priorities. In this context, this paper proposes a systematic based on the approach of 

Multicriteria Decision Aid, developed to establish priorities among projects and their 

activities, in environments of multiple projects, supporting the managers of many projects in 

making this complex decision. The systematic is structured to support the decision process 

along the stages additional of identification of scenario, structuring of the problem, 

assessment of alternatives and decision making. The final decision will result in the 

prioritization of projects and activities, according to the preferences shown by the manager of 

multiple projects.  

 

Keywords: management of multiple projects, prioritization, modeling multicriteria 
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1 INTRODUÇÃO 

Na busca pelo posicionamento no mercado cada vez mais competitivo, as organizações 

necessitam desenvolver atividades que adicionem maior valor aos seus produtos/serviços 

realizados. As exigências do mercado consumidor têm aumentado consideravelmente e o 

desenvolvimento de soluções que atendam às demandas do mercado reflete tamanha 

complexidade. Assim, as organizações são incentivadas a desempenhar projetos cada vez 

maiores, complexos e competitivos, que sejam capazes de direcioná-las ao alcance de seus 

objetivos estratégicos, posicionando as organizações no mercado e lhes agregando 

competitividade. 

É neste contexto que surgem as organizações que operam múltiplos projetos 

simultâneos. Estas organizações constituem um ambiente dinâmico caracterizado por 

diferentes projetos, cada um composto por atividades inter-relacionadas e apresentando 

objetivos específicos, sendo executados simultaneamente e compartilhando os recursos 

disponíveis pela organização. Dentre elas, estão organizações que desenvolvem atividades de 

construção civil, Pesquisa e Desenvolvimento (P & D), projeto de processos, logística e 

tecnologia da informação. 

É comum, em ambientes de múltiplos projetos, que as organizações iniciem uma 

quantidade de projetos incompatível com a disponibilidade de recursos que sejam suficientes 

e adequados para atender as necessidades simultâneas de todos os projetos (Payne, 1995). Os 

diferentes múltiplos projetos e suas atividades competem pelos recursos disponíveis na 

organização e exigem uma variedade de habilidades necessárias para constituir uma equipe de 

recursos especializados, dessa forma, determinados recursos podem ser solicitados 

simultaneamente por vários projetos, sendo necessário o compartilhamento desses recursos 

que passam a ser transferidos de um projeto a outro, o que resulta em conflitos no 

fornecimento dos recursos. Além disso, existem grandes diferenças entre os múltiplos 

projetos, uma vez que, possuem necessidades e objetivos específicos, especificações de 

escopo, custo, prazo e qualidade, diversas partes interessadas no projeto, ciclos de vida e fases 

totalmente distintos e diferentes atividades a serem executadas simultaneamente e priorizadas. 

Toda esta complexidade que constitui cada um dos projetos e as diversas dificuldades que 

comprometem a execução simultânea dos múltiplos projetos, ressalta a importância da 

implementação de uma programação coordenada dos múltiplos projetos. 
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Devido à complexidade existente no cenário de múltiplos projetos, sistemas de 

gerenciamento dos projetos individuais não são suficientes para alcançar a coordenação entre 

os múltiplos projetos e suas atividades simultâneas. Esforços direcionados a efetividade na 

gestão de projetos individuais não vêm satisfazendo às organizações, o foco gerencial das 

organizações tem se transferido em direção ao gerenciamento de múltiplos projetos 

simultâneos (DIETRICH; LEHTONEN, 2005). 

A implementação do gerenciamento de múltiplos projetos é confrontada com diferentes 

problemáticas inerentes aos cenários de múltiplos projetos, dentre elas: priorização de 

projetos e atividades, planejamento e programação de atividades, alocação de recursos entre 

os projetos, programação integrada dos múltiplos projetos, responsabilidades dos membros 

das equipes dos projetos, sistemas de informação e controle dos múltiplos projetos. 

Destaca-se a necessidade de um sistema integrado de gerenciamento dos múltiplos 

projetos, capaz de identificar, monitorar e controlar as exigências dos diferentes projetos, 

estabelecer critérios relevantes que determinem a priorização entre os projetos e entre as suas 

atividades simultâneas, maximizar o planejamento dos recursos disponíveis e a programação 

das atividades a serem realizadas, de forma a obter o equilíbrio entre as necessidades e 

disponibilidades de recursos na organização, desempenhar um sistema de gestão e controle de 

informações entre os projetos, gerenciar e atender os interesses, por vezes conflitantes, das 

partes interessadas nos projetos. A implementação de um gerenciamento adequado dos 

múltiplos projetos, possibilitará às organizações planejar, implementar e controlar a execução 

dos projetos e de suas atividades, satisfazendo suas especificações de tempo, custo, escopo e 

qualidade, desencadeando o sucesso dos projetos. 

Em ambientes de múltiplos projetos, os projetos e suas atividades possuem diferentes 

prioridades. Anavi-Isakow e Golany (2003) afirmam que as organizações que operam com 

múltiplos projetos não adotam métodos para priorizar os projetos e suas atividades, de forma 

que a introdução de um novo projeto defronta-se com um conjunto de outros projetos que 

foram introduzidos anteriormente e que, juntos, esperam ser priorizados. As prioridades 

existentes entre os projetos e as atividades são julgadas erroneamente, sem o estabelecimento 

de critérios relevantes e formais que determinem a priorização. 

É importante, no contexto de múltiplos projetos, a aplicação de metodologias adequadas 

de priorização de projetos e atividades, capazes de otimizar o fornecimento de recursos, 

custos, prazos e qualidades dos projetos. O presente trabalho propõe uma sistemática para 

priorização de projetos e atividades, para auxiliar as organizações que operam com múltiplos 
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projetos, a partir da identificação dos critérios considerados relevantes e considerando a 

importância relativa existente entre os múltiplos projetos, definir a priorização existente entre 

as atividades a serem executadas. 

1.1 Justificativa 

Engwall e Jerbrant (2003) afirmam que a maior parte das organizações que opera 

múltiplos projetos não dispõe de recursos suficientes e adequados para atender as 

necessidades simultâneas dos projetos que iniciam. Os múltiplos projetos competem pelos 

recursos disponíveis e, dificilmente, consegue-se estabelecer um equilíbrio entre necessidades 

e disponibilidade de recursos. Cada um dos múltiplos projetos é constituído por diferentes 

atividades inter-relacionadas, cada uma delas apresentando suas exigências de recursos. 

Portanto, não há como atender as diversas atividades simultâneas, sendo necessária a 

definição de prioridades entre os projetos e entre as atividades (Engwall e Jerbrant, 2003). 

Este é um dos grandes problemas enfrentados pelo gerenciamento de múltiplos projetos. 

As organizações que operam múltiplos projetos não adotam metodologias para priorizar 

os projetos e atividades e não estabelecem critérios que sejam relevantes e formais para o 

processo de priorização (Anavi-Isakow e Golany, 2003). Dentro desse contexto, estudos vêm 

sendo realizados, na literatura dedicada à gestão de projetos, a fim de apoiar a resolução desta 

problemática, propondo modelos matemáticos estruturados para auxiliar a priorização de 

projetos e atividades (Mavrotas et al, 2006; Mota e Almeida, 2007; Mota et al, 2009). 

O PPGEP/UFPE, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), vem desenvolvendo um projeto de Produtividade em Pesquisa 

(CNPq/PQ) que consiste num modelo integrado de Decisão Multicritério para gestão de 

múltiplos projetos com o objetivo de apoiar a gestão integrada de projetos, considerando 

critérios relevantes para o decisor (Mota; CNPq, 2008). Consistindo evolução e colaboração a 

esse projeto (Mota; CNPq, 2008), o presente trabalho propõe uma sistemática para priorização 

de projetos e atividades, em ambientes de múltiplos projetos, estruturada para apoiar os 

gerentes de múltiplos projetos, empregando-se a metodologia de apoio multicritério a decisão 

que permite considerar a influência dos múltiplos critérios conflituosos, definidos pelo decisor 

como relevantes, sobre o processo de priorização. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma sistemática estruturada para priorização de projetos e atividades, em 

ambientes de múltiplos projetos, empregando a metodologia de apoio multicritério a decisão, 

considerando os critérios identificados como relevantes pelo gestor dos múltiplos projetos 

para a avaliação das atividades e o critério de avaliação intrínseco a sistemática a ser definido 

pelo gestor: a importância relativa existente entre os projetos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Serão realizados os seguintes objetivos específicos para o alcance do objetivo geral 

deste trabalho: 

 Contextualizar o cenário a fim de identificar e evidenciar os principais problemas 

intrínsecos ao ambiente de múltiplos projetos. O conhecimento adquirido, através da 

realização desta etapa, será utilizado para fundamentar a construção da sistemática 

para priorização de projetos e atividades, no cenário de múltiplos projetos; 

 Estabelecer um fluxo adequado de informações entre o gestor de múltiplos 

projetos e os demais gestores dos projetos individuais, a fim de proporcionar ao gestor 

de múltiplos projetos uma visão coordenada das necessidades e exigências existentes 

no cenário que deverão ser atendidas através da priorização dos projetos e atividades, 

auxiliando na compreensão da complexidade deste cenário e, conseqüentemente, na 

estruturação do problema em estudo; 

 Auxiliar o gerente de múltiplos projetos na identificação das alternativas do 

processo decisório, na definição dos critérios que julgará como relevantes para 

avaliação das alternativas e no processo da atribuição da importância relativa entre os 

projetos e entre os critérios; 

 Alcançar uma sistemática adequada para a priorização das atividades a ser 

executadas, capaz de auxiliar o gestor de múltiplos projetos na programação 

coordenada dos múltiplos projetos; 

 Efetuar uma aplicação numérica da sistemática proposta a fim de ilustrar a sua 

aplicabilidade. 

 



Capítulo 1 Introdução
 

 5

1.3 Metodologia 

Para desenvolver a sistemática proposta neste trabalho para a priorização de projetos e 

atividades, em ambientes de múltiplos projetos, será adotada uma metodologia constituída por 

etapas distintas: 

− A primeira etapa consiste na realização de uma revisão de estudos fornecidos na 

literatura envolvendo os principais assuntos relacionados ao contexto de 

múltiplos projetos, identificando as principais problemáticas inerentes a este 

cenário e enfrentadas pelo gestor de múltiplos projetos. Esta etapa será realizada 

a fim de obter uma contextualização do problema de decisão, permitindo 

identificar e compreender os aspectos importantes a serem considerados na 

estruturação da sistemática proposta; 

− A próxima etapa consiste numa Pesquisa in loco em cenários de múltiplos 

projetos realizada com o intuito de melhor fundamentar a contextualização do 

problema e evidenciar os principais problemas enfrentados no ambiente de 

múltiplos projetos, através do contato direto com o gestor de múltiplos projetos.  

Para a realização desta pesquisa adota-se a metodologia survey de coleta de 

dados (Hair Jr. et al, 2005), aplicando-se o método de entrevistas que permite o 

contato direto com o entrevistado. O instrumento de pesquisa utilizado é o 

questionário (Hair Jr. et al, 2005), cuja elaboração é fundamentada na revisão da 

literatura realizada, a fim de abordar nos questionamentos as problemáticas 

identificadas na literatura como comum ao cenário de múltiplos projetos; 

− A última etapa, a de maior importância para o desenvolvimento da sistemática 

proposta, corresponde à construção da sistemática. A sistemática é estruturada 

em fases que são definidas empregando-se a metodologia para a modelagem de 

problemas de decisão no âmbito da Pesquisa Operacional. Esta metodologia 

científica será apresentada a seguir, neste item. Na estruturação da sistemática 

são incorporados os aspectos identificados, na etapa de contextualização do 

problema, como relevantes para estabelecer um processo adequado para 

priorização de projetos e atividades, em ambientes de múltiplos projetos. 

Arenales et al (2007) definem a Pesquisa Operacional como uma abordagem científica 

para a tomada de decisões, de forma que o enfoque científico está relacionado a definição de 

idéias e processos para articular e modelar problemas de decisão, identificando os objetivos 

do tomador de decisão e as condições e restrições sob as quais se deve operar, assim como, 
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relaciona-se ao emprego de métodos matemáticos para otimizar sistemas numéricos 

resultantes de dados inseridos na modelagem da decisão.  

Um modelo é uma representação de um sistema real. A pesquisa operacional trata de 

problemas de decisão, a partir de modelos matemáticos desenvolvidos para representar o 

problema real, que devem ser detalhados para captar os elementos essenciais do problema e 

sua precisão depende diretamente de sua capacidade de descrever o comportamento original 

do sistema. Na modelagem do problema são definidas variáveis relacionadas a dados do 

problema e estabelecidas relações matemáticas entre essas variáveis que representam o 

comportamento do sistema. A resolução do modelo é obtida através da aplicação de métodos 

e algoritmos matemáticos que permitem visualizar a solução proposta pelo modelo. A solução 

obtida pode ou não ter significado suficiente para inferir decisões para o problema real, caso 

não seja adequada é realizada uma revisão da modelagem matemática, havendo reformulação 

do modelo (ARENALES et al, 2007). 

A metodologia para a resolução de um problema de decisão no âmbito da pesquisa 

operacional envolve fases genéricas definidas para o processo de modelagem do problema. 

Andrade (2009) apresenta e descreve as fases genéricas que compõem essa metodologia da 

seguinte forma:  

i. Estruturação ou definição do problema: nesta fase é definido o escopo do 

problema em estudo. São levantados aspectos essenciais para que a solução obtida 

no final do processo de modelagem seja significante e aceitável. Estes aspectos 

consistem na descrição dos objetivos do estudo, identificação das alternativas 

potenciais a decisão e levantamento das limitações, restrições e exigências do 

sistema; 

ii. Construção do modelo: esta fase é definida pela tradução da fase anterior em 

variáveis e relações matemáticas. Nesta fase são construídos modelos 

matemáticos simples ou complexos envolvendo as variáveis e relações definidas 

ou ocorre a formulação de um modelo matemático semelhante a outro já existente 

que traduza o problema. A qualidade do processo de modelagem pode ser definida 

pela escolha do modelo matemático apropriado à representatividade do problema; 

iii. Solução do modelo: o objetivo desta fase é resolver o modelo proposto na fase 

anterior, obtendo uma solução para o modelo utilizando algoritmos e/ou métodos 

matemáticos existentes. O método escolhido deve ser o mais adequado as 

características do modelo; 
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iv. Validação do modelo: nesta fase é verificada a validade do modelo. O modelo 

proposto é válido se for capaz de fornecer uma previsão aceitável do 

comportamento do sistema, representando apropriadamente o problema. É 

verificado se as soluções obtidas através da resolução do modelo são compatíveis 

com a realidade. Caso a análise da solução encontrada a partir do modelo 

evidencie inconsistências, introduz-se a reformulação do modelo, repetindo o 

ciclo de fases; 

v. Implementação da solução: definida a validação do modelo, nesta fase ocorre a 

conversão da solução obtida através do modelo em regras operacionais. Os 

resultados do modelo são traduzidos em decisões. A partir da implementação da 

solução, na prática, podem surgir necessidades de reformulações do modelo. 

Considerando as características do problema de decisão em estudo, neste trabalho, para 

alcançar a solução do problema de decisão será aplicada uma abordagem da área da Pesquisa 

Operacional: a Metodologia de Apoio a Decisão Multicritério, apresentada a seguir no 

Capítulo 02. 

A sistemática proposta neste trabalho atribuiu elevada ênfase à fase de estruturação do 

problema. Esta fase foi detalhada em diversas etapas com a finalidade de captar e representar 

apropriadamente os elementos essenciais do problema. Ressalta-se a importância de se 

realizar esta fase adequadamente para alcançar uma solução significativa para o problema de 

decisão.  Arenales et al (2007) afirma que a qualidade da solução obtida através do processo 

de modelagem do problema depende, dentre outros fatores, da qualidade dos dados de entrada 

definidos para o modelo. 

A fase de estruturação do problema proporciona ao tomador de decisão uma 

representação da complexidade da situação e uma melhor compreensão do problema 

enfrentado, uma vez que nesta fase o facilitador do processo de decisão irá auxiliar o decisor a 

definir objetivos, valores, limitações, restrições, possíveis alternativas de ação e outras 

informações que descrevem o problema enfrentado (Belton e Stewart, 2002). Os elementos 

definidos nesta fase, após consolidados, constituem os dados de entrada para o modelo 

proposto. Muitos dos aspectos definidos nesta fase envolvem fatores pouco tangíveis e não 

quantificáveis, sendo necessário ao facilitador desenvolver habilidades para captar as idéias 

geradas nesse processo incorporando-as à estruturação do problema. Existem algumas 

ferramentas científicas que podem ser utilizadas para auxiliar o facilitador na estruturação do 
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problema de decisão. Neste trabalho são empregadas as seguintes ferramentas científicas de 

apoio a decisão: 

 

 Método Brainstorming 

 O método Brainstorming é utilizado para auxiliar na melhor compreensão de uma 

situação ou problema enfrentado por um grupo de pessoas, ajudando no levantamento 

de informações, opiniões e sugestões dos participantes envolvidos objetivando 

alcançar um conjunto de idéias significativas e aceitáveis a respeito da situação ou 

problema, direcionando, quando necessário, a soluções efetivas. Esse método foi 

desenvolvido para explorar a criatividade dos participantes envolvidos, estimulando-os 

a formular e expor suas idéias ao longo da aplicação do método (GOMES et al, 2002). 

 O Brainstorming propõe que o grupo de pessoas envolvidas na situação ou 

problema em análise se reúna em uma sala e sejam conduzidos por um indivíduo, o 

facilitador, sendo incentivados a um processo de geração de idéias, sugestões e 

discussões que irá evoluir até alcançar uma solução aceitável, por todos os 

participantes envolvidos. Para expressão e exposição das idéias são disponibilizados, 

aos participantes, quadro branco, pincéis, post-its e flip charts. Todas as idéias 

apresentadas são captadas e registradas pelo facilitador através de um meio 

processador de informações (LEFFINGWELL; WEDRIG, 2003). 

 O método possui regras que foram definidas para estimular os participantes à 

exposição de idéias e que são apresentadas pelo facilitador antes de dar início a sua 

aplicação: (i) não são permitidas críticas ao longo do processo de geração de idéias, 

uma vez que críticas inibem a exposição de idéias que, muitas vezes, podem ser 

importantes ao processo; (ii) a criatividade é bem aceita, a fim de estimular os 

participantes a sugerir todas as idéias que lhes venham a mente criativa; (iii) a 

quantidade de idéias é valorizada, visto que quanto mais idéias forem geradas maior a 

possibilidade de obter boas idéias ; e (iv) combinação e evolução de idéias, de forma 

que os participantes devem considerar idéias já apresentadas para gerar novas idéias 

ou aperfeiçoá-las  (HWANG; LIN (1987) apud MORAIS, 2006). 

 Workshop 

 O workshop consiste numa reunião formal para apresentação e discussão de um 

determinado tema ou situação, envolvendo participantes interessados no conteúdo 

apresentado e que podem possuir ou não conhecimento do assunto. A reunião é 



Capítulo 1 Introdução
 

 9

conduzida por um ou mais indivíduos, os quais são responsáveis por expor o tema aos 

participantes envolvidos. Todos os participantes podem realizar comentários ao longo 

da exposição, podendo haver discussões pertinentes sobre o tema apresentado. São 

disponibilizados meios visuais para o compartilhamento de informações: retroprojetor, 

datashow, quadro branco, post-its, entre outros. Nesta reunião, pode haver a 

apresentação de resultados práticos obtidos da utilização de técnicas relacionadas à 

situação em discussão (LEFFINGWELL; WEDRIG, 2003); 

 Checklist 

 Checklist consiste numa lista de itens pré-estabelecidos, relacionados a uma 

situação específica, a serem identificados, definidos, verificados ou analisados, de 

acordo com o fim para o qual é aplicada a checklist desenvolvida. Esta ferramenta 

pode ser empregada para proporcionar um melhor entendimento de uma situação, 

processo ou problema enfrentado, assegurando que sejam identificados todos os 

aspectos considerados indispensáveis à sua compreensão. Por exemplo, para apoiar na 

estruturação de um problema de decisão, utliza-se a checklist através do 

desenvolvimento de um formulário no qual são reunidas todas as informações julgadas 

necessárias para serem identificadas e compreendidas, a fim de proporcionar aos 

atores envolvidos no processo decisório o melhor entendimento do problema 

enfrentado (BELTON; STEWART, 2002). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Projetos 

Análises históricas permitem afirmar que projetos têm sido realizados desde os tempos 

da antiguidade humana. Complexas realizações da humanidade surpreendem e confirmam 

esta idéia. Atualmente, a competitividade e exigências do mercado incentivam as 

organizações a desempenhar projetos cada vez maiores e complexos. 

De acordo com Vargas (2002), projeto é “um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro, definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. Para Slack et al. 

(2002), projeto “é um conjunto de atividades, que tem um ponto inicial e final definidos, 

buscam uma meta determinada e utilizam um conjunto determinado de recursos” e pode ser 

definido por seus objetivos, que lhe proporcionam uma direção global e centraliza nos 

resultados esperados, seu escopo, que identifica seu conteúdo de trabalho e seus produtos ou 

resultados, e sua estratégia, que determina como a organização deve atingir seus objetivos. 

O Project Management Institute (PMI, 2004) define projeto como sendo “um 

empreendimento temporário executado para criar um produto, serviço ou resultado único”. 

Esta definição sintetiza as características principais de um projeto. Apesar de diferenças claras 

existentes entre os projetos, possuem metas e objetivos específicos, complexidade e tamanho 

próprios, eles compartilham características comuns: a temporalidade dos projetos, todos os 

projetos devem possuir um início, desenvolvimento e fim bem definidos, independente do 

tempo de execução do projeto; a singularidade dos projetos, os projetos originam produtos, 

serviços ou resultados singulares e exclusivos; e a progressividade dos projetos, os projetos 

são elaborados progressivamente, sendo desenvolvidos em etapas incrementais. 

2.1.1 Ciclo de vida do projeto 

Os projetos podem ser divididos em fases distintas que irão delimitar o 

desenvolvimento do projeto no tempo e conectam o início de um projeto ao seu final. O 

conjunto destas fases constitui o ciclo de vida do projeto. 

Valle et al. (2007) definem que, no ciclo de vida de um projeto, a fase inicial é 

caracterizada pelo início da mobilização dos recursos necessários ao projeto, a fase 
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intermediária consiste no momento de plena execução do projeto, com máxima alocação de 

recursos e esforços e a fase final é delimitada pela desmobilização dos recursos do projeto. 

Estas fases não representam um caráter geral para o ciclo de vida de projetos, não existe uma 

melhor maneira pra defini-lo, cada organização possui uma maneira específica para 

representar o ciclo de vida de seu projeto, segmentando-o em fases genéricas ou detalhadas de 

acordo com suas práticas. 

O processo de transição de uma fase para outra dentro do ciclo de vida de um projeto é 

definida pela entrega ou conclusão de resultados esperados, as entregas são revisadas, 

autorizando o projeto a avançar para a próxima fase ou identificando ajustes a serem 

realizados. A definição do ciclo de vida do projeto oferece melhor controle gerencial sobre o 

projeto, uma vez que através das fases, é possível melhor compreender a ligação existente 

entre o desenvolvimento do projeto e as operações em andamento da organização (VALLE et 

al., 2007). 

2.2 Gerenciamento de projetos 

Projetos constituem importantes instrumentos utilizados pelas organizações para 

atingirem seus objetivos estratégicos. O desenvolvimento de projetos permite melhor 

posicionar a organização no mercado, caracterizado por avanços tecnológicos, demandas 

crescentes e acirrada competitividade. 

Os projetos são caracterizados por atividades inter-relacionadas, consumindo uma 

determinada quantidade de recursos para atingir seu objetivo final e apresentam 

especificações definidas de tempo, custo e escopo. Dessa forma, destaca-se a necessidade de 

um sistema de gerenciamento de projetos capaz de identificar as necessidades do projeto, 

direcioná-lo a satisfação de seus objetivos específicos, equilibrar as expectativas das partes 

interessadas aos recursos disponíveis e promover o balanceamento entre os fatores tempo, 

custo, escopo e qualidade, podendo, assim, alcançar o sucesso do projeto e seu alinhamento às 

estratégias do negócio. 

Diversas instituições foram organizadas a fim de desenvolver documentos técnicos, 

guias e metodologias de conhecimentos em gerenciamento de projetos, destacam-se o Project 

Management Institute (PMI), sediado nos EUA, e a International Project Management 

Association (IPMA), sediada na Suíça. Dentre os guias desenvolvidos, o mais repercutido é o 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (PMI, 2004), que possui revisão 

mais recente publicada em 2004.  No Brasil foi instituída em 2001 a Associação Brasileira de 
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Gerenciamento de Projetos (ABGP) voltada a estimular a disseminação dos conhecimentos e 

das melhores práticas da disciplina Gerenciamento de Projetos. O guia desenvolvido pela 

ABGP consiste no Referencial Brasileiro de Competências (RBC) em Gerenciamento de 

Projetos, utilizado pela ABGP/IPMA na certificação de Gerentes de Projetos no Brasil. 

De acordo com PMI (2004) o gerenciamento de projetos pode ser descrito como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas que devem ser aplicadas às 

atividades que constituem o projeto, com a finalidade de atender às suas demandas, a partir da 

integração de determinados processos gerenciais. Segundo PMI (2004) o sistema de 

gerenciamento de projetos requer o aperfeiçoamento de nove áreas de conhecimento 

referentes à integração dos elementos principais de um projeto, quais sejam: integração, 

escopo, prazos, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições.  

2.2.1 Gerente de projetos 

Para aplicação do sistema de gerenciamento de projetos, destaca-se a importância do 

gerente de projetos. Dentre os papéis e responsabilidades do gerente de projetos, faz-se 

necessário que ele domine as técnicas e ferramentas em gerenciamento de projetos, possua 

uma visão abrangente do ambiente do projeto e conhecimentos de gerenciamento geral 

(CARVALHO; RABECHINI JR, 2008). 

Slack  et al. (2002) define habilidades técnicas, inter-pessoais e administrativas que o 

gerente de projetos deve apresentar, para desempenhar eficazmente suas responsabilidades: 

conhecimentos e experiências alinhadas às necessidades dos projetos, experiência estratégica 

e liderança, capacidade para tomar boas decisões técnicas, habilidades para lidar com pessoas, 

desempenhando papéis como líder do projeto, motivador, comunicador, facilitador e político e 

experiência gerencial comprovada. 

2.2.2 Grupos de processos para gerenciamento de projetos 

O gerenciamento de projetos é realizado através de grupos de processos que auxiliam o 

gerente de projetos a conduzir um projeto ao seu resultado final, identificando os trabalhos 

que devem ser entregues ao longo do ciclo de vida do projeto. Um processo consiste num 

conjunto de atividades e ações que são realizadas para obter um conjunto de resultados pré-

especificados (PMI, 2004). Cada grupo de processos é constituído pos processos de 

gerenciamento de projetos, cujas entradas e saídas são interligadas, ou seja, o resultado de um 

processo é entrada de outro processo. Valle et al. (2007) descrevem cada um desses grupos de 

processos: 
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 Iniciação: autoriza o início do projeto ou de uma fase do projeto, formalizando a 

existência do projeto para a organização, declara uma definição inicial para o projeto, 

determinando seus objetivos e seu escopo inicial, nomeia o gerente de projeto e 

autoriza a mobilização de recursos para sua realização; 

 Planejamento: determina tudo o que deverá ser realizado durante a execução do 

projeto, por meio da declaração de escopo, e define as ações a serem realizadas, por 

meio de um plano de gerenciamento do projeto, registrando, numa linha de base, todas 

essas definições que serão, posteriormente, conferidas; 

 Execução: realização das ações definidas no plano de gerenciamento de projeto, de 

forma a atender os requisitos do projeto, através da integração de pessoas, 

organizações e outros recursos; 

 Monitoramento e controle: comparação dos resultados de execução com a linha de 

base definida no planejamento, identificando desvios existentes em relação ao plano 

de gerenciamento do projeto e permitindo a realização de ações corretivas quando 

necessárias. 

 Encerramento: finaliza as atividades de um projeto ou de uma de suas fases, 

formaliza o encerramento do projeto e determina a aceitação dos resultados, 

encerramento de contratos e desmobilização de recursos e equipes. 

 Existem interações entre os grupos de processos que devem ser desenvolvidos na 

mesma seqüência em todos os projetos. Os grupos de processos não constituem fases do 

gerenciamento de projetos, mas conjunto de processos que podem se repetir dentro de cada 

uma das fases do projeto. 

2.2.3 Ferramentas para gerenciamento de projetos 

− Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

O escopo do projeto, segundo PMI (2004), consiste no trabalho que deve ser realizado 

para entregar um produto, serviço ou resultado, atendendo as características e funções 

especificadas para este fim. Este trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir 

os objetivos do projeto e obter as entregas necessárias, é constituído por diversos 

componentes que quando identificados resultam numa definição cada vez mais detalhada do 

projeto, auxiliando o seu gerenciamento.  

A definição do escopo detalhado do projeto e sua compreensão são itens essenciais para 

o alcance do sucesso do projeto. A descrição e compreensão, em detalhes, dos diversos 
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componentes das entregas do projeto e, conseqüentemente, do trabalho necessário para obter 

essas entregas fornecem a visualização e o entendimento do escopo do projeto a todas as 

partes interessadas no projeto, asseguram a realização de um planejamento mais detalhado, 

colaborando com a programação das atividades ao especificar cada componente do projeto, e 

proporcionam orientação ao trabalho da equipe do projeto nas fases de execução e controle do 

projeto (CARVALHO; RABECHINI JR, 2008). 

De acordo com PMI (2004) dentre os aspectos que devem ser identificados para definir 

o escopo detalhado de um projeto estão as entregas do projeto e suas partes componentes, as 

premissas específicas do projeto, as restrições associadas ao escopo do projeto que são 

predefinidas pelo cliente e os requisitos do projeto que consistem nas condições e capacidades 

que devem ser atendidas pelas entregas para satisfazer especificações, incorporando as 

necessidades, expectativas e aspirações das partes interessadas. Outros aspectos que também 

devem ser definidos são os riscos iniciais, limitação de recursos financeiros do projeto, 

estimativa de custos, documentos de especificações do projeto e requisitos de qualidade do 

projeto.  

O PMI (2001) apresenta uma ferramenta para facilitar a definição do escopo do 

projetos, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Esta ferramenta fundamenta-se na 

decomposição hierárquica das entregas e do trabalho do projeto, a ser realizado pela equipe do 

projeto, em componentes considerados mais adequados para o seu gerenciamento. A EAP é 

estruturada em níveis hierárquicos, em que a cada nível inferior obtém-se um maior 

detalhamento do trabalho do projeto até o nível mais baixo que constituirá o pacote de 

trabalho, item suficiente para representar o término da entrega de nível mais alto 

correspondente. O emprego desta ferramenta facilitará a visualização do escopo detalhado dos 

projetos a todas as partes envolvidas nos projetos. 

 

− Técnica PERT/CPM 

O método de análise de rede PERT/CPM (Program Evaluation and Review 

Technique/Critical Path Method) foi desenvolvido para auxiliar o processo de programação e 

controle do projeto.  

A rede PERT/CPM consiste na representação de um projeto através de uma rede de um 

conjunto de atividades, compondo a seqüência lógica de relacionamentos entre elas, modelada 

para apresentar as relações de dependência existentes entre as atividades e os diferentes 

caminhos que existem para dar início à realização de cada atividade Slack et al. (2002). 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica
 

 15

Na rede de atividades de um projeto pode haver relacionamentos paralelos, ou seja, 

diferentes seqüências de atividades que ocorrem do início ao fim do projeto. O caminho 

crítico do projeto será a seqüência de atividades, cuja realização resultar em maior duração e 

qualquer atraso, em qualquer atividade deste caminho, implicará atraso no projeto 

(TAVARES, 2002). 

2.2.4 O contexto de pesquisas na área de gerenciamento de projetos 

O interesse na área de gerenciamento de projetos torna-se cada vez maior, uma vez que 

aumenta a quantidade de organizações públicas ou privadas que estruturam suas atividades 

em projetos (Soderlund, 2004a). Destacam-se inúmeras pesquisas voltadas para esta área e a 

importante contribuição dos conhecimentos em gerenciamento de projetos para a 

compreensão do funcionamento e estruturação do mercado e organizações modernas. 

A evolução do gerenciamento de projetos é resultado de fatores, tais como o 

desenvolvimento econômico, a complexidade de novas tecnologias desenvolvidas e o avanço 

significativo de metodologias de apoio ao gerenciamento de projetos. É comum a adoção de 

gerenciamento de projetos como um método para solucionar problemas organizacionais 

decorrentes de atividades complexas (TAVARES, 2002). 

O campo de pesquisa em gerenciamento de projetos é amplo e tem envolvido, nas 

décadas recentes, diferentes disciplinas, tais como engenharia, administração de empresas, 

teoria da organização, psicologia e sociologia. Destacam-se estudos que analisam a 

implementação de projetos em organizações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

indústrias, tais como: construção, automotiva, geração e transmissão de energia e aeronáutica 

(SODERLUND, 2004b). 

A maior parte dos estudos realizados em gerenciamento de projetos é direcionada ao 

gerenciamento e organização de projetos individuais, apresentando variações quanto ao 

estágio em estudo ao longo do ciclo de vida do projeto. Inúmeros trabalhos têm sido 

desenvolvidos nesta área e compõem uma variedade de assuntos abordados que 

contextualizam a área de gestão de projetos. Além disso, destacam-se áreas importantes da 

pesquisa científica que desenvolvem contribuições consideráveis à evolução desta área. 

Estudos desenvolvidos na área de Pesquisa Operacional têm constituído importantes 

contribuições científicas ao gerenciamento de projetos. Essas contribuições incluem modelos, 

métodos, técnicas e algoritmos estruturados na tentativa de auxiliar a obtenção de soluções 

adequadas para importantes processos que constituem o gerenciamento de projetos, tais como: 
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a modelagem e estruturação de projetos, programação de suas atividades, avaliação do 

projeto, monitoramento e controle do projeto. Diversos trabalhos realizados propõem, dentre 

outros: modelos e técnicas para representação do projeto a partir da estruturação de suas 

atividades, modelos para apoiar os gestores de projetos na avaliação multicritério do projeto, 

métodos para programação das atividades do projeto considerando durações e relações de 

precedências entre suas atividades, sistemas de gestão de informações para auxiliar o controle 

e monitoramento do projeto, obtendo atualizações sobre seu progresso, (TAVARES, 2002). 

Modelos matemáticos são capazes de demonstrar e quantificar efeitos que são 

intuitivamente inesperados, mas que correspondem a evidências empíricas. Destaca-se, na 

área de Pesquisa Operacional, a modelagem matemática sendo empregada na tentativa de 

alcançar soluções para problemas enfrentados pelos gestores de projetos. Inúmeras técnicas, 

metodologias e ferramentas envolvendo programação dinâmica, modelos estocásticos, 

algoritmos genéticos e/ou modelos sistêmicos são utilizadas a fim de solucionar problemáticas 

que apresentam como variáveis os fatores conflitantes do projeto, tais como custo, prazo e 

escopo. Dentre os problemas modelados contendo estas variáveis, destacam-se: minimização 

do custo total do projeto; minimização da duração do projeto, a partir da identificação das 

atividades críticas do projeto; programação das atividades do projeto sob restrições ou não de 

disponibilidade de recursos e maximização do valor esperado do projeto, (WILLIAMS, 

2003).   

No campo de pesquisa em gerenciamento de projetos, um assunto bastante abordado é o 

alcance do sucesso em projetos. Diversos autores afirmam que a obtenção do sucesso no 

gerenciamento de projetos está intimamente relacionada à identificação dos fatores críticos ao 

sucesso do projeto (Baker et al., 1983; Morris, 1983; Pinto e Kharbanda, 1995; Pinto e Slevin, 

1988; Cleland e King, 1968 apud Soderlund, 2004a). Soderlund (2004a) argumenta que 

existem questões que devem ser compreendidas e são indispensáveis para melhor conduzir o 

desenvolvimento de pesquisas em gerenciamento de projetos e destaca o conhecimento dos 

fatores críticos ao sucesso dos projetos. 

Na literatura trabalhos vêm sendo desenvolvidos na tentativa de definir os fatores que 

são determinantes para o alcance do melhor desempenho dos projetos e enfatizam a 

importância de seu conhecimento para a efetividade do gerenciamento de projetos (LING et 

al., 2007; ICMELI-TUKEL E ROM, 2001). 

Ling et al. (2007), por exemplo, realizam uma análise sobre práticas importantes de 

gerenciamento de projetos que devem ser adotadas para conduzir ao sucesso dos projetos. Os 
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autores verificam que a constatação dessas práticas está associada à identificação dos fatores 

críticos ao sucesso do projeto. Em estudo de caso, identificam os seguintes fatores 

determinantes para o sucesso de projetos: desempenho do orçamento, desempenho da 

programação do projeto, qualidade, nível de satisfação própria do projeto, nível de satisfação 

dos clientes e lucratividade alcançada. A avaliação do nível de desempenho do projeto quanto 

a cada um desses fatores identificados permite definir quais as práticas de gerenciamento de 

projetos adotadas que são capazes de conduzir o projeto ao sucesso, em cada um desses 

fatores. Através da constatação das práticas que estão associadas, simultaneamente, aos 

diferentes fatores críticos ao sucesso do projeto, identificam-se quais as práticas 

indispensáveis ao alcance deste sucesso. 

Icmeli-Tukel e Rom (2001), em seu trabalho, analisam critérios de avaliação que são 

comumente utilizados por gestores de projetos para avaliar o sucesso de seus projetos. Esses 

autores verificam que os fatores críticos ao sucesso do projeto estão intimamente relacionados 

aos diferentes objetivos dos projetos e prioridades que lhes são dadas ao longo dos estágios do 

ciclo de vida de um projeto e destacam, entre eles: minimização do custo do projeto, 

minimização da duração do projeto, conformidade às especificações técnicas do projeto, 

redução da necessidade de retrabalho de atividades e satisfação das necessidades dos 

consumidores. Eles analisam a importância dada pelos gestores de projetos aos fatores críticos 

internos ao projeto em contrapartida aos fatores direcionados ao consumidor e enfatizam uma 

tendência do gerenciamento de projetos direcionado ao consumidor, ressaltando como 

principal fator crítico ao sucesso a qualidade de um projeto, devido a sua importância para o 

alcance da satisfação dos consumidores. 

É indiscutível a importância do desempenho satisfatório dos projetos em qualidade para 

o alcance do sucesso em gerenciamento de projetos e este critério resulta em melhores 

desempenhos em outros aspectos dos projetos. Ling et al. (2007) afirmam que o sucesso em 

qualidade apresenta correlações com outros fatores críticos ao sucesso do projeto, tais como 

satisfação dos clientes e satisfação própria do projeto. Acrescentando a esta idéia, Icmeli-

Tukel e Rom (2001) verificam que a qualidade implica na satisfação de outros fatores críticos 

ao sucesso: redução de retrabalho de atividades e conformidade às especificações técnicas do 

projeto. 

Um melhor desempenho do projeto não se condiciona apenas aos resultados técnicos do 

projeto, tais como medidas de custo, tempo e qualidade, mas também envolve fatores 

resultantes do gerenciamento das pessoas envolvidas no projeto. É importante o 
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reconhecimento do impacto das práticas de gerenciamento das equipes dos projetos sobre o 

desempenho dos projetos. 

Scott-Young e Samson (2007) examinam o relacionamento existente entre fatores 

relacionados às equipe de projetos e o sucesso dos projetos e desenvolvem um modelo com o 

objetivo de identificar a influência destes fatores sobre o sucesso de projetos, em termos de 

importantes objetivos considerados: custo, programação e operabilidade. Dentre os fatores 

examinados das equipes dos projetos, destacam-se fatores que influenciam o comportamento 

dos membros do projeto na organização, fatores relativos à estruturação e organização das 

equipes de projetos, relacionados ao gestor de projetos e à estruturação e organização das 

equipes de projetos. Ressaltam-se como fatores críticos ao sucesso dos projetos, de acordo 

com os objetivos analisados: quanto ao objetivo custo, eficácia da equipe do projeto e equipes 

de projetos inter-funcionais; quanto ao objetivo programação, continuidade da liderança do 

projeto e incentivos ao gestor de projetos; e quanto ao objetivo operabilidade, objetivos bem 

definidos dos projetos e habilidade das equipes de projetos em solucionar problemas. 

Outro assunto bastante mencionado no campo de pesquisas em gerenciamento de 

projetos é a maturidade em gerenciamento de projetos. A expressão maturidade em projetos 

pode ser utilizada como uma indicação da habilidade de organizações em utilizar projetos 

para alcançar diferentes objetivos. Existem diferenças, entre organizações, na dimensão em 

que utilizam projetos como meio para alcançar seus objetivos, isto sugere que organizações 

situam-se em diferentes níveis de maturidade em gerenciamento de projetos. Diversos são os 

estudos realizados sobre a maturidade em gerenciamento de projetos, envolvendo, dentre 

outras questões: o desenvolvimento de competências necessárias ao alcance da maturidade em 

gerenciamento de projetos (Rabechini Jr. e Pessoa, 2005); comparação dos níveis de 

maturidade em gerenciamento de projetos em diferentes organizações, a partir da investigação 

de variações entre práticas adotadas de gerenciamento de projetos (Cooke-Davies e 

Arzymanow, 2003); avaliação do nível de maturidade em gerenciamento de projetos, em 

organização que possui metodologia singular em gerenciamento de projetos (BOUER; 

CARVALHO, 2005). 

 Andersen e Jessen (2003) propõem um estudo para desenvolver a compreensão de 

maturidade em projetos e investigar o nível de maturidade em projetos no contexto 

organizacional. Eles definem que o conceito de maturidade, relativo a uma organização, 

refere-se ao estado no qual a organização encontra-se em perfeitas condições para alcançar 

seus objetivos, ou seja, perfeitamente condicionada para gerenciar os seus projetos. Os autores 
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determinam que a maturidade organizacional em gerenciamento de projetos pode ser 

mensurada através de três dimensões: atitude, compreendendo aspectos, tais como o 

gerenciamento de riscos e incerteza e a divisão de responsabilidade e poder; conhecimento, 

associando o projeto a um sistema de produção, envolvendo o conhecimento de entradas, 

processo e resultados desejáveis do projeto; e ação, destacando os aspectos relacionados ao 

processo de tomada de decisão em todos os níveis da organização. A partir da identificação 

dos aspectos relacionados às dimensões consideradas, é definido o grau de maturidade da 

organização. 

2.3 O ambiente de múltiplos projetos 

Atualmente, uma grande tendência no mercado mundial são organizações que operam 

múltiplos projetos. Estas organizações constituem um ambiente dinâmico, no qual diferentes 

atividades são realizadas simultaneamente e compartilham recursos, havendo mudança 

constante dos membros que constituem as equipes dos projetos, de acordo com as 

necessidades de cada um deles. Esse ambiente dinâmico é denominado ambiente de múltiplos 

projetos. 

Um ambiente organizacional de múltiplos projetos é constituído por uma unidade 

organizacional, na qual a execução de projetos corresponde à divisão de suas operações. São 

múltiplos projetos que são efetuados simultaneamente, utilizam recursos comuns e devem ser 

integrados numa gestão de controle e sistemas de informação desses recursos (ENGWALL; 

JERBRANT, 2003). 

O ambiente de múltiplos projetos é caracterizado por projetos e suas diversas atividades 

competindo pelos recursos disponíveis na organização, uma vez que, muitas vezes, as 

organizações não dispõem de recursos suficientes, conforme solicitados pelos vários projetos. 

Os recursos são, portanto, alocados entre os projetos e, de acordo com a urgência dos projetos 

e as habilidades exigidas, podem não haver recursos disponíveis, sendo necessária uma 

realocação dos recursos entre os projetos. Os processos de alocação e realocação dos recursos 

são realizados sem o estabelecimento de critérios relevantes e formais que determinem a 

priorização entre os projetos e entre as suas atividades. Isto poderá resultar no 

comprometimento do desempenho do portfólio de projetos, dado que atrasos e dificuldades 

estabelecidos em um projeto podem impactar diretamente nos demais projetos, assim como 

poderá gerar conflitos entre os membros das equipes dos projetos, uma vez que a troca entre 

as atividades pelos múltiplos projetos simultâneos causa reações psicológicas, tais como stress 
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e insegurança e reduz o desenvolvimento das competências dos participantes nas atividades 

que desenvolvem. 

É comum, no contexto de múltiplos projetos, que as organizações iniciem projetos 

incompatíveis com a disponibilidade de recursos e que não possuam programação definida. 

(Engwall e Jerbrant, 2003). Este é um dos fatores que torna fundamental a implementação, 

nesse contexto, de um sistema de gerenciamento dos múltiplos projetos. 

Sendo um projeto constituído por diversas atividades inter-relacionadas, destaca-se a 

necessidade de um sistema de gerenciamento do projeto, capaz de direcioná-lo a satisfação de 

seus objetivos específicos, proporcionando um melhor desempenho ao projeto. No ambiente 

de múltiplos projetos, esta necessidade torna-se ainda maior, uma vez que, além da 

complexidade que constitui cada um dos projetos, existem diversas variáveis que 

comprometem a execução dos múltiplos projetos. Faz-se necessário, um gerenciamento 

integrado dos múltiplos projetos. Hendriks et al. (1999) afirmam que muitas organizações, na 

tentativa de obter um processo de planejamento para os múltiplos projetos, tentam integrar os 

sistemas de planejamento que são empregados nos projetos individuais, entretanto, não 

alcançam bons resultados, devido à complexidade existente neste cenário. 

A complexidade inerente ao ambiente de múltiplos projetos está relacionada às 

múltiplas interfaces existentes entre os projetos, entre os projetos e a organização e entre as 

partes envolvidas nos projetos, aos controles utilizados pelo gerenciamento dos projetos 

individuais, assim como, à necessidade de integração dos múltiplos projetos (PAYNE, 1995).  

É importante que as organizações realizem uma programação coordenada dos múltiplos 

projetos, de forma que possam planejar, implementar e controlar a execução de suas 

atividades, satisfazendo as especificações de escopo, custo, prazo e qualidade de cada um dos 

projetos. Entretanto, podem existir grandes diferenças entre os projetos, uma vez que estes 

possuem objetivos específicos, isto resulta numa dificuldade para a gestão dos múltiplos 

projetos simultâneos. 

O gerenciamento de múltiplos projetos é confrontado com diferentes problemáticas 

inerentes aos cenários de múltiplos projetos, dentre elas: priorização de projetos e atividades, 

planejamento e programação de atividades, alocação de recursos entre os projetos, 

programação integrada dos múltiplos projetos, responsabilidades dos membros das equipes 

dos projetos, sistemas de informação e controle dos múltiplos projetos. 
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2.3.1 O gerenciamento de múltiplos projetos e a problemática de priorização de 

projetos e atividades 

O campo de pesquisa na área de projetos tem expandido consideravelmente nos últimos 

anos. O maior fluxo de pesquisa focaliza nos assuntos relacionados à implementação de 

projetos individuais, tal como o gerenciamento de projetos que envolve o planejamento, 

desenvolvimento, monitoramento e controle do projeto individual. Porém, pesquisas recentes 

no campo de projetos destacam interesses em assuntos relativos ao relacionamento entre 

projetos em uma única organização que trabalha com múltiplos projetos. Destaca-se a 

complexidade deste cenário e a necessidade de um gerenciamento coordenado dos múltiplos 

projetos. 

Considerando estudos recentes desenvolvidos na área de projetos, dentre os assuntos 

explanados em pesquisas relacionadas ao gerenciamento em ambientes de múltiplos projetos 

estão incluídos: alocação de recursos entre projetos, priorização de projetos, coordenação 

entre projetos, inovação em organizações operando com múltiplos projetos, processos de 

gestão de informação e conhecimento em ambientes de múltiplos projetos, gerenciamento de 

portfólio de projetos, gerenciamento de programas de projetos, sistemas de controle dos 

múltiplos projetos e papel dos gestores de projetos (SODERLUND, 2004b). 

Projetos podem ser considerados como elementos de construção para o planejamento e 

execução de estratégias futuras da organização. Em ambientes de múltiplos projetos, o 

gerenciamento dos múltiplos projetos contribui para a implementação das estratégias da 

organização. Dietrich e Lehtonen (2005) propõem estudos para identificar fatores que 

conduzem o gerenciamento dos objetivos estratégicos da organização ao sucesso, através de 

múltiplos projetos. Os autores determinaram como medidas deste sucesso: o alinhamento dos 

objetivos dos projetos individuais com as estratégias da organização, o alinhamento da 

alocação de recursos aos diferentes projetos com as estratégias da organização e a 

implementação das estratégias do negócio por parte do portfólio de projetos. Para os autores, 

as organizações podem implementar estratégias bem sucedidas, através de múltiplos projetos, 

desde que desempenhem os seguintes fatores de sucesso: gerenciamento das atividades a nível 

de projetos individuais, gerenciamento das atividades a nível de múltiplos projetos, 

disponibilidade e qualidade das informações por todos os projetos e gestão do alinhamento 

entre o processo estratégico da organização e todos os projetos. 

Relacionados à complexidade do ambiente de múltiplos projetos, diversos são os 

problemas enfrentados que dificultam o alcance do gerenciamento coordenado dos múltiplos 
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projetos. Muitos atores realizam estudos na tentativa de identificar os principais problemas e 

incertezas associadas a este cenário. 

Engwall e Jerbrant (2003), por exemplo, realizam um estudo empírico, a partir da 

comparação de casos de estudo de gestão de múltiplos projetos em duas organizações bastante 

diferentes, analisando quais os principais problemas operacionais existentes no gerenciamento 

de múltiplos projetos. Os autores verificam que, em ambos os contextos, o ambiente é 

caracterizado pela interface entre os projetos, uma vez que os projetos compartilham os 

recursos disponíveis, e, portanto, o gerenciamento de múltiplos projetos é, portanto, 

confrontado com questões de priorização de projetos, distribuição de recursos entre os 

projetos, de acordo com a priorização ou situações de urgência, e procura por recursos 

inativos. 

Elonem e Artto (2003) identificam relevantes áreas de problemas no gerenciamento de 

projetos de desenvolvimento interno, em ambientes de múltiplos projetos. O estudo empírico 

foi realizado em dois casos de portfólio de projetos, ambos em estruturas organizacionais 

matriciais. Os problemas preliminares identificados nas organizações e suas possíveis causas 

identificadas foram combinados, para melhor compreensão, sendo categorizados nas seguintes 

áreas de problemas: 

 Atividades inadequadas a nível de projetos individuais: implementação imprópria 

da fase pré-projeto, com indefinição do escopo detalhado dos projetos, 

consequentemente dificultando a realização de estimativas de benefícios, recursos e 

custos exigidos pelos projetos, antes de iniciá-los, e objetivos dos projetos mal 

definidos; monitoramento e controle insuficiente ao longo do desenvolvimento dos 

projetos, obtendo resultados dos projetos não alinhados aos objetivos; 

 Atividades inadequadas a nível de portfólio de projetos: os objetivos dos diferentes 

projetos, que compõem o portfólio, não integrados sistematicamente à estratégia de 

resultados; ausência de métodos de priorização de projetos, resultando na realização 

de projetos sem considerar os recursos disponíveis, o valor do projeto para o portfólio 

e a prioridade do projeto; sobreposição de projetos e atividades, o que indica um 

mesmo trabalho sendo repetido em um projeto ou em diferentes projetos; papéis e 

responsabilidades dos gestores mal definidos ou incompreendidos; pouco feedback 

entre o planejamento do portfólio e o planejamento dos projetos; 

 Gerenciamento inadequado de informações: falta de transparência e qualidade das 

informações nos projetos individuais; falta de centralização das informações 
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disponíveis por todos os projetos; fluxo inadequado de informações dos projetos para 

as outras partes da organização e vice-versa; ausência de uma base de dados adequada 

ao portfólio de projetos; 

 Falta de comprometimento e definição de papéis e responsabilidades: falta de 

apoio do gerenciamento às atividades dos projetos, como o não comprometimento em 

direcionar métodos adequados para monitoramento e controle; os papéis e 

responsabilidades mal definidos entre os gestores do portfólio e as demais partes da 

organização e entre as partes do projeto, tais como comitê de direção, gestores dos 

projetos e equipes dos projetos; 

 Deficiência de recursos, competências e métodos: recursos humanos escassos para 

suprir as necessidades dos projetos, as organizações iniciam muitos projetos para os 

recursos disponíveis; competência inadequada dos gestores dos projetos e dificuldades 

em identificar recursos capacitados para desempenhar atividades necessárias aos 

projetos; métodos e guias inadequados para avaliação do portfólio, planejamento e 

gerenciamento dos múltiplos projetos; 

 Gerenciamento inadequado do negócio orientado aos projetos: conflito de 

interesses entre o gerenciamento funcional e o gerenciamento do portfólio; não há 

definição clara de estratégia para o portfólio; outras atividades organizacionais podem 

ser priorizadas sobre atividades dos projetos; mudanças recorrentes em 

responsabilidades ou estrutura organizacional atrasam a continuidade das atividades 

dos projetos. 

Dentre os assuntos mencionados em pesquisas de gerenciamento de múltiplos projetos, 

destaca-se a programação de atividades. Entretanto, os diversos estudos realizados nesta área 

não conseguem alcançar um método ótimo de programação de atividades dos múltiplos 

projetos (Anavi-Isakow e Golany, 2003). Segundo Anavi-Isakow e Golany (2003), as 

pesquisas realizadas não convergem para uma solução ou não oferecem um método de 

programação que seja suficientemente adequado para casos gerais. 

Na tentativa de amenizar os problemas associados à programação de atividades, Anavi-

Isakow e Golany (2003) realizam estudos, com a finalidade de fornecer análises quantitativas, 

que justifiquem um novo mecanismo de controle de introdução de novos projetos, em 

ambientes de múltiplos projetos, limitando o número de projetos ativos, para, dessa forma, 

reduzir algumas dificuldades nestes cenários. Os autores desenvolveram um mecanismo de 
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controle para determinar quando o sistema está apto a aceitar projetos adicionais e quais 

projetos em espera devem ser iniciados. 

Gonçalves et al. (2008) propõem um algoritmo genético na tentativa de solucionar o 

problema de programação de múltiplos projetos com restrições de recursos. O modelo 

utilizado considera como restrições as relações de precedência entre as atividades e a 

capacidade de recursos disponíveis no tempo considerado. A solução do algoritmo genético 

consiste em determinar uma programação das atividades que constituem os múltiplos 

projetos, definindo o tempo de início e de término de cada uma das atividades. A 

programação das atividades dos projetos é construída baseada na combinação dos seguintes 

parâmetros que são definidos pelo algoritmo genético: prioridades das atividades, atrasos 

permitidos e antecipação de liberação da execução para cada um dos projetos. 

Tradicionalmente, em ambientes de múltiplos projetos, a introdução de um novo projeto 

defronta-se com um conjunto de outros projetos que foram introduzidos anteriormente e, 

juntos, esperam ser priorizados para obter os recursos apropriados para seu desenvolvimento. 

Entretanto, as organizações iniciam uma quantidade de projetos que necessitam de mais 

recursos do que os que dispõem. Não possuem métodos para priorizar os projetos e estes são 

gerenciados segundo a regra “primeiro a entrar, primeiro a realizar”, com exceções para os 

projetos considerados mais importantes ou urgentes. Métodos mecânicos têm sido 

desenvolvidos para serem aplicados no contexto de múltiplos projetos. Todavia, ainda não 

existe acordo sobre os algoritmos que devem ser utilizados para priorizar o planejamento dos 

recursos entre os múltiplos projetos (ANAVI-ISAKOW; GOLANY, 2003). 

Cada projeto apresenta seu próprio ciclo de vida, de forma que existem projetos com 

ciclos de vidas e fases totalmente distintos. Isto dificulta a realização de uma programação 

coordenada dos múltiplos projetos e de suas atividades simultâneas. Dessa forma, os projetos 

apresentam diferentes prioridades, que na maioria das organizações, são julgadas 

erroneamente, considerando apenas a intensidade de urgência dos projetos, definida pelo risco 

ou influência dos stakeholders do projeto. Esta incerteza na priorização dos projetos e 

atividades resulta em conflitos no fornecimento de recursos e, consequentemente, efeitos 

negativos no portfólio de projetos. 

Para gerenciar a instabilidade do ambiente de múltiplos projetos e os conflitos 

decorrentes, ressalta-se a necessidade de que as organizações que operam múltiplos projetos 

estabeleçam metodologias adequadas de priorização de projetos e atividades, capazes de 
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otimizar o fornecimento de recursos, custos, prazos e qualidades dos projetos, obedecendo 

relações de precedência existentes entre as atividades. 

O comprometimento dos recursos disponíveis com vários projetos simultâneos, no 

contexto de múltiplos projetos, proporciona efeitos negativos na produtividade desses 

recursos. Devido às exigências internas, o planejamento diário dos recursos ocorre baseado na 

divisão de tempo de trabalho, alocando intervalos de tempo aos diferentes projetos, na 

tentativa de satisfazer a constante demanda dos gestores de projeto para alcançar progresso 

em seus projetos individuais. Dessa forma, os recursos são, a cada instante, trocados de um 

projeto a outro, de acordo com as necessidades (ANAVI-ISAKOW; GOLANY, 2003). 

No processo de programação dos recursos necessários a cada um dos projetos, os 

recursos são programados em uma determinada quantidade, solicitados pelo gestor do projeto 

e devem ser fornecidos por um tempo determinado no planejamento do projeto. Entretanto, 

quando há o comprometimento de recursos solicitados com outros projetos, atrasos são 

estabelecidos no fornecimento de recursos. Engwall e Jerbrant (2003) afirmam que 

competições entre os projetos podem surgir relativas ao impedimento de acesso a recursos 

disponíveis e à alocação de recursos específicos para determinados projetos. Isto pode 

decorrer da incerteza na priorização de projetos ou de conflitos entre os diferentes projetos e 

departamentos. 

No contexto de múltiplos projetos, os projetos possuem diferentes intensidades de 

urgência em serem executados pela organização. No caso de projetos urgentes, pode ocorrer a 

solicitação de recursos que não estão disponíveis, sendo necessária uma realocação dos 

recursos entre os projetos para suprir as exigências desses projetos urgentes. A realocação de 

recursos, na maioria das vezes, resulta em atrasos em projetos em detrimento a outros 

projetos. Efeitos negativos podem ser produzidos sobre o desempenho do portfólio de 

projetos, uma vez que dificuldades e atrasos apresentados em um projeto podem impactar 

diretamente nos demais projetos. 

O problema de alocação de recursos está relacionado ao ambiente de múltiplos projetos 

independentemente do tipo, escopo, tecnologia, tamanho dos projetos, tipo de organização e 

membros das equipes dos projetos. Portanto, é essencial o desenvolvimento de um processo 

apropriado e eficiente de alocação de recursos, no contexto de múltiplos projetos, capaz de 

associar o planejamento diário de cada recurso individual ao planejamento do negócio a longo 

prazo, solucionando as dificuldades relacionadas existentes neste cenário. 
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Segundo Payne (1995) é necessário um sistema de planejamento de capacidade da 

organização capaz de monitorar as exigências de recursos dos vários projetos, maximizando 

as possibilidades de replanejamento dos recursos disponíveis ou atividades, favorecendo as 

necessidades de transferência de recursos entre os projetos. Este sistema pode ser auxiliado 

por um coordenador que controle todos os projetos, consistindo no chefe do departamento 

composto por todos os gerentes de projetos. O coordenador de projetos deve possuir todas as 

informações sobre as necessidades de recursos e, dessa forma, realizar a alocação dos recursos 

por todos os projetos. 

Dentre os estudos realizados no contexto de múltiplos projetos, destaca-se uma grande 

quantidade de pesquisas relacionadas à problemática de alocação de recursos, tais como: 

metodologias para alocação de recursos entre os múltiplos projetos são desenvolvidas, estudos 

são realizados na tentativa de alcançar soluções para este problema, causas para o problema 

de alocação de recursos são identificadas, conseqüências deste problema sobre os 

participantes dos projetos e sobre o desenvolvimento dos projetos, dentre outros. 

Hendriks et al. (1999), por exemplo, propõem um estudo para otimizar um processo de 

alocação de recursos existente numa organização de pesquisa e desenvolvimento, que executa 

múltiplos projetos. Eles destacam elementos que são essenciais para introduzir um adequado 

processo de alocação de recursos em ambientes de múltiplos projetos e que devem ser 

executados na organização: planejamento de alocação de recursos a longo prazo, alocação de 

recursos a médio prazo, alocação de recursos a curto prazo, links entre as alocações e 

feedback. Segundo os autores a correta execução desses elementos permite à organização 

conciliar o planejamento diário dos recursos humanos às estratégias do negócio. Os processos 

de alocação a longo prazo, médio prazo e curto prazo tem metas específicas, mas links 

estabelecidos entre esses processos fornece as informações necessárias para realizar decisões 

coerentes. Ao executar os planejamentos de alocação dos recursos aliados ao plano de 

estratégias do negócio, será possível às partes interessadas melhor compreender as metas 

desses processos. 

Lova et al. (2000) sugerem um método multicritério heurístico para alocação de 

recursos entre múltiplos projetos. O método consiste de vários algoritmos baseados no 

desenvolvimento e progresso de programações possíveis dos múltiplos projetos, melhorando 

aspectos relacionados ao tempo, tal como atrasos dos projetos, e outros fatores, como 

distribuição de recursos e presença de recursos inativos. Os algoritmos são codificados através 

de ferramentas de software de programação de atividades. Vários outros estudos apresentaram 
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metodologias para solucionar o problema alocação de recursos entre os múltiplos projetos 

(GORDON; TULIP, 1997; GHOMI; ASHJARI, 2002; TIWARI et al., 2009). 

Os processos de alocação dos recursos, muitas vezes, são realizados, no cenário de 

múltiplos projetos, sem o estabelecimento de critérios relevantes e formais que determinem a 

priorização entre os projetos e entre as suas atividades. Engwall e Jerbrant (2003) 

identificaram causas do problema de alocação de recursos entre os múltiplos projetos. De 

acordo com os autores, o problema pode ser conseqüência de falhas no planejamento dos 

projetos, uma vez que as organizações podem executar um sistema centralizado de 

planejamento dos recursos, no qual os recursos são alocados aos diferentes projetos em 

função do tempo planejado para a priorização dos projetos. Entretanto, alguns projetos podem 

atrasar seus planejamentos e a utilização de recursos em um determinado tempo, conforme 

programado, poderá não ser possível, refletindo sobre o planejamento de outros projetos. 

Outra causa do problema consiste no comprometimento excessivo da organização com novos 

projetos, ou seja, a empresa inicia mais projetos do que é capaz de controlar com o nível de 

recursos disponíveis. 

Dificilmente, consegue-se estabelecer o equilíbrio entre necessidades e disponibilidade 

de recursos em ambientes de múltiplos projetos, sendo comum as organizações iniciarem uma 

maior quantidade de projetos do que a disponibilidade de recursos da organização é capaz de 

satisfazer. Destacam-se estudos realizados na tentativa de alcançar possíveis soluções para 

este problema (PAYNE, 1995; YANG e SUM, 1997; ZIKA-VIKTORSSON et al., 2006). 

Para Payne (1995) uma metodologia a ser aplicada para equilibrar as necessidades e 

disponibilidade de recursos na organização, consiste em restringir o comprometimento da 

organização com novos projetos, a partir da introdução de um processo formal de seleção de 

projetos, capaz de escolher apenas os projetos mais apropriados á situação real da 

organização. Segundo o autor, o método de seleção deverá ser rigoroso, claro e consistente, 

envolvendo todas as partes interessadas. Os projetos selecionados poderão alcançar, portanto, 

sucesso em sua conclusão, proporcionando segurança aos membros dos projetos, refletindo 

em melhoria da produtividade e nas relações de trabalho. O processo de seleção deve 

considerar a relevância do projeto para os objetivos dos negócios da organização, o tamanho 

do projeto, a viabilidade técnica e financeira da organização, a disponibilidade das habilidades 

necessárias ao projeto, experiência e credibilidade da tecnologia da empresa, riscos do 

projeto, entre outros fatores. 
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  Yang e Sum (1997), em seu trabalho, também afirmam possíveis soluções para o 

problema de alocação de recursos. De acordo com esses autores, em ambientes de múltiplos 

projetos, nem todos os projetos devem ser iniciados imediatamente após seu nascimento, 

métodos para decidir a liberação dos projetos para sua execução devem ser utilizados. Uma 

metodologia eficaz para liberação de projetos irá reter ou liberar os projetos em momentos 

apropriados, limitando o número de projetos ativos competindo por recursos, reduzindo 

atrasos de atividades decorrentes da espera por uma combinação necessária de recursos e 

prevenindo os recursos de permutar entre inúmeros projetos ativos, amenizando a 

problemática de alocação de recursos entre os projetos. Além disso, os autores acreditam que 

um método adequado de liberação de projetos pode aumentar a importância e eficiência de 

determinados métodos de alocação de recursos. 

A instabilidade existente entre disponibilidade de recursos humanos e necessidades, no 

contexto de múltiplos projetos, proporcionam conseqüências sobre os membros dos projetos, 

implicando sobre os resultados dos projetos, uma vez que, arriscam o bem-estar dos 

participantes e, consequentemente, a qualidade do trabalho realizado e o desenvolvimento a 

longo prazo dos múltiplos projetos. Dessa forma, os problemas relacionados à alocação de 

recursos humanos entre os múltiplos projetos não devem ser classificados apenas como 

problemas de gerenciamento, uma vez que afetam, a nível individual, a situação de trabalho 

dos membros dos projetos. 

Zika-Viktorsson et al. (2006) apresentam um estudo para examinar os aspectos 

psicológicos do trabalho em ambientes de múltiplos projetos e introduzem uma idéia que 

reflete a sobrecarga relacionada ao trabalho realizado neste cenário. A sobrecarga de projeto 

corresponde ao comprometimento, troca entre atividades e divisão do tempo de trabalho dos 

membros dos projetos, a nível individual, entre os vários projetos simultâneos, tornando-os 

menos hábeis para focar num trabalho específico o que, de algum modo, reduz sua 

experiência individual e eficiência e resulta na percepção individual do trabalho como 

fragmentado, interrompido e ineficiente. Os autores verificaram que a percepção de 

sobrecarga de projeto, por parte dos membros dos projetos, é decorrente da combinação dos 

seguintes fatores: comprometimento com vários projetos simultâneos; falta de oportunidades 

para recuperação entre as atividades realizadas; ausência de rotinas de trabalho e métodos 

padronizados que favoreçam ao planejamento e controle do trabalho do projeto; por fim, 

pressões excessivas sobre o tempo de execução das atividades. Além disso, os autores 

indicam que a sobrecarga de projeto produz conseqüências negativas no ambiente de 
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múltiplos projetos, associadas ao impacto no desempenho dos projetos, relativa à falta de 

aderência a programação das atividades, à reações psicológicas de stress, por parte dos 

membros dos projetos, no ambiente de trabalho e à redução do desenvolvimento das 

competências profissionais. 

 

2.3.2 Outros modelos desenvolvidos para apoiar o processo de priorização de 

projetos e atividades 

É válido ao presente trabalho, destacar trabalhos desenvolvidos na área da Pesquisa 

Operacional que propõem modelagem matemática na tentativa de apoiar o processo de 

priorização de projetos e atividades. 

Chen e Askin (2007), em seu trabalho, propõem um modelo matemático de otimização 

desenvolvido para auxiliar o decisor, em cenários de múltiplos projetos, na resolução da 

problemática de seleção de projetos e priorização dos projetos selecionados e de suas 

atividades, quanto à alocação dos recursos limitados. O modelo matemático foi formulado, 

empregando-se algoritmos, envolvendo programação inteira e regras heurísticas, para 

selecionar um subconjunto de projetos para serem executados e fornecer a programação das 

atividades dos projetos selecionados, considerando a priorização dos projetos selecionados 

quanto às restrições de recursos, objetivando maximizar o lucro.  

É importante referencias alguns trabalhos desenvolvidos na literatura voltados para 

apoiar o processo de priorização de múltiplos projetos e de suas atividades, empregando-se a 

metodologia de apoio multicritério a decisão. 

Mavrotas et al (2006) apresentam uma abordagem multicritério para a priorização de 

projetos, num cenário específico, combinando a metodologia de apoio multicritério a decisão 

com a formulação da programação inteira. O trabalho é desenvolvido, empregando-se a 

combinação destas abordagens, para atender à restrições do cenário. Os projetos a serem 

priorizados recebem apoio financeiro de fundos públicos e, portanto, o processo de 

priorização deve ser realizado sob restrições políticas orçamentárias. Assim, o modelo 

desenvolvido deve obter a ordenação dos projetos satisfazendo essas restrições e, ao mesmo 

tempo, maximizando a performance média das alternativas. Os autores empregam o método 

multcritério PROMETHEE V à problemática de decisão, que envolve a metodologia do 

PROMETHEE II para obter o ranking de alternativas e utiliza o modelo da programação 
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linear para avaliar as diferentes oportunidades de investimento, imposta pelas restrições 

políticas do problema. 

Mota e Almeida (2007) desenvolvem uma abordagem multicritério, fundamentada no 

ELECTRE IV, para auxiliar na priorização de atividades que ocorrem em paralelo em 

projetos de construção, considerando a dificuldade dos gestores em estabelecer a importância 

relativa entre os critérios que influenciam a definição das atividades prioritárias. Os autores 

apresentam uma nova abordagem, ELECTRE IV-H, para a determinação das relações de 

sobreclassificação, sem considerar a informação intercritério. A metodologia ELECTRE IV-H 

é formulada para fornecer, ao decisor, uma visão geral das atividades críticas dos projetos do 

cenário, em função da sua necessidade de receber dedicação gerencial. 

Mota et al (2009) propõem um modelo estruturado para apoiar o processo de 

priorização de atividades de projetos, utilizando a metodologia de apoio multicritério a 

decisão para identificar aquelas atividades que devem receber maior atenção gerencial. A 

estrutura do modelo proposto objetiva atribuir as atividades dos projetos à diferentes classes 

de práticas gerenciais que definem o grau de monitoramento e controle que lhes devem ser 

dedicado ao longo da sua execução. As classes das praticas gerencias são definidas de acordo 

com o contexto do problema, direcionando aos objetivos do projeto. O modelo é proposto a 

fim de permitir ao gestor ser mais efetivo na gestão dos projetos, utilizando as práticas 

apropriadas para cada tipo de tarefa, focando seus esforços nos aspectos importantes. 

Em adição aos trabalhos disponíveis na literatura, o presente trabalho foi desenvolvido 

para propor uma sistemática estruturada para apoiar o gestor de múltiplos projetos no 

processo de priorização de projetos e atividades, em ambientes de múltiplos projetos, 

empregando-se a abordagem de apoio multicritério a decisão, que permite considerar a 

influência dos múltiplos critérios conflituosos, definidos pelo decisor, sobre o processo de 

priorização. A estruturação da sistemática propõe a resolução deste problema de decisão, 

definindo o ranking das alternativas que representa as prioridades estabelecidas para a 

execução das atividades e atenção gerencial dedicada ao acompanhamento dessas atividades. 

Na formulação da sistemática foi atribuída elevada ênfase à fase de estruturação do problema. 

Esta fase foi detalhada em diversas etapas a fim de representar apropriadamente os elementos 

essenciais do problema, proporcionando a melhor compreensão do problema para direcionar a 

uma solução significativa e aceitável. 
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2.4 Apoio Multicritério a Decisão 

Um processo de tomada de decisão envolve um conjunto de diferentes alternativas de 

ação disponíveis para o tratamento ou a resolução do problema de decisão e um curso de ação 

deve ser eleito em detrimento aos demais (Gomes et al., 2002). Segundo Roy (1996) decisões 

são tomadas quando se escolhe realizar ou não uma ação ou quando se escolhe fazê-la de uma 

alguma forma. O autor define decisão como: 

 Processo de colher informações, atribuir importância a elas, posteriormente, 

buscar possíveis alternativas de decisão e fazer a escolha entre as alternativas; 

 Dar a solução, deliberar, tomar decisão; 

 Minimizar perdas, maximizar ganhos e proporcionar uma situação em que o 

decisor, comparativamente, julga que haverá elevação entre o estado da 

natureza em que se encontra e o estado que irá advir, após a implementação da 

decisão. 

Segundo Campello de Souza (2005), uma boa decisão deve ser uma conseqüência 

lógica daquilo que se quer (preferências que se tem pelas várias conseqüências das decisões, 

as quais podem ser incertas ou distribuídas no tempo), daquilo que se sabe (informação que se 

traz ao processo de decisão) e daquilo que se pode fazer (alternativas disponíveis de ação). 

Um problema de decisão envolvendo a consideração de uma multiplicidade de fatores 

que influeciam a tomada de decisão constitui um problema de Decisão Multicritério. Vincke 

(1992) afirma que para esse tipo de problema, normalmente, não há uma solução ótima, ou 

seja, não existe nenhuma alternativa melhor que as demais considerando, simultaneamente, 

todos os critérios, busca-se a solução mais adequada, considerando o sistema de valores do 

decisor.  

O Apoio Multicritério à Decisão oferece um conjunto de técnicas e métodos da 

abordagem multicritério desenvolvidos para auxiliar pessoas e organizações à solucionar 

problemas de decisão que envolvam pontos de vista, muitas vezes conflitantes, várias 

alternativas e a consideração simultânea de múltiplos critérios ou objetivos (VINCKE, 1992). 

O problema de decisão, em estudo, de priorização de projetos e atividades, enfrentado 

no ambiente de múltiplos projetos, envolve diversas alternativas que não são facilmente 

julgáveis pelo decisor, uma vez que sua avaliação sofre a influência de importantes critérios 

conflituosos que dificultam a priorização entre as alternativas. Trata-se de um problema de 

decisão multicritério. Nesse contexto, a abordagem de Apoio Multicritério à Decisão pode ser 

utilizada para auxiliar na resolução deste problema de decisão.  
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2.4.1 Atores do processo decisório 

Dificilmente decisões são tomadas por um único indivíduo, mesmo que a 

responsabilidade da decisão seja de um indivíduo específico, geralmente, as decisões são o 

produto de diversas interações entre as preferências individuais e as preferências dos outros, 

este grupo de indivíduos é denominado atores do processo decisório (ROY, 1996). 

Segundo Roy (1996) um processo decisório pode ser constituído pelos seguintes atores: 

 Decisor: indivíduo que exerce influência sobre o processo decisório de acordo 

com o sistema de valor que representa e/ou relações que se estabeleceram, 

assumindo a responsabilidade da escolha e possuindo o poder de veto sobre a 

decisão; 

 Facilitador: líder experiente que tem o papel fundamental de conduzir o 

processo decisório, direcionando sua atenção à resolução do problema. 

Organiza e conduz encontros e discussões entre os decisores, coordenando suas 

percepções, mantendo-os motivados e ressaltando o aprendizado ao longo do 

processo de decisão. Ao longo do processo, deve abster-se de seu sistema de 

valor, para não exercer influência sobre os demais atores; 

 Analista: é o responsável pela análise do problema, assumindo a função de 

auxiliar o decisor e o facilitador na estruturação do problema e identificação de 

fatores que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. 

Roy (1996) ainda define outros grupos de indivíduos que podem influenciar o processo 

decisório, tais como os “stakeholders”, grupo constituído por indivíduos que têm interesse na 

decisão e podem participar ativamente do processo, mesmo não possuindo responsabilidade 

formal pela decisão. Ele destaca também o grupo de terceiros, englobando os indivíduos que 

não participam ativamente do processo decisório, porém suas preferências devem ser 

consideradas nesse processo, uma vez que estes podem ser afetados pelas conseqüências da 

decisão. 

2.4.2 Problemáticas de decisão 

O termo problemática descreve a concepção do analista/facilitador em relação a maneira 

como deverá ser abordado o problema, como deverão ser direcionadas as investigações e 

como os resultados serão apresentados (ROY, 1996). 

Roy (1996) apresenta as seguintes problemáticas de referência: problemática de escolha, 

problemática de classificação, problemática de ordenação e problemática de descrição.  
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Considerando A um conjunto de alternativas ou ações disponíveis para a resolução de 

um determinado problema. Segundo Roy (1996) o resultado que se pretende alcançar na 

resolução do problema pode ser identificado de acordo com as seguintes problemáticas de 

referência: 

 Problemática de Escolha: propõe desenvolver um processo de seleção para 

identificar as “melhores ações” ou “melhor ação”, indicando a decisão a ser 

tomada. Direciona-se a investigação a fim de encontrar um subconjunto de 

ações A’ do conjunto de ações potencias A que deve ser tão pequeno quanto 

possível, através da comparação entre as ações, eliminando o máximo de ações 

possíveis, até obter a ação melhor que as eliminadas. O resultado alcançado é 

uma escolha ou procedimento de seleção; 

 Problemática de Classificação: esta problemática define um processo de 

classificação das ações em categorias, ou classes. A alocação é realizada 

considerando os valores intrínsecos de cada ação em comparação com 

categorias pré-definidas, de forma que nenhuma categoria pode apresentar 

referencia ou relação com as características das demais categorias. O resultado 

alcançado é um procedimento de classificação; 

 Problemática de Ordenação: propõe um processo de ordenação das ações em 

ordem decrescente de preferências. As investigações são realizadas de forma a 

determinar uma ordenação parcial ou completa entre as classes que contêm 

ações consideradas equivalentes. Diferenciando-se da problemática anterior, as 

classes de ações não são definidas a priori. O resultado alcançado é um 

procedimento de ordenação; 

 Problemática de descrição: esta problemática propõe uma metodologia de 

descrição de forma sistemática e formal, das ações e de suas conseqüências. O 

resultado alcançado é uma descrição ou um procedimento cognitivo. 

2.4.3 Métodos Multicritério 

 Os métodos de Apoio Multicritério a Decisão estão divididos em três grandes 

abordagens, de acordo com as técnicas utilizadas de agregação de preferências. Vincke (1992) 

apresentam uma divisão desses métodos: 

 Abordagem de Critério Único de Síntese: abordagem da Escola Americana que 

agregam os diversos pontos de vista em uma função única de síntese, a partir 
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do desenvolvimento de modelos analíticos de agregação. Todos os critérios são 

agregados, através da função de agregação que poderá ser maximizada oiu 

otimizada. A função é estimada pelo analista por meio de questionamentos 

realizados ao decisor, assumindo que todos os estados são comparáveis. Dentre 

os métodos desta abordagem, destaca-se a Teoria da Utilidade Multiatributo 

(MAUT); 

 Abordagem outranking ou de sobreclassificação: abordagem da Escola 

Francesa que procura construir relações de sobreclassificação entre as 

alternativas, de acordo com as informações de preferências estabelecidas pelo 

decisor, a fim de auxiliar o decisor na solução do problema. A principal 

diferença em relação a abordagem Americana é que permite a 

incomparabilidade entre alternativas. Nesta abordagem destacam-se os 

métodos da família ELECTRE e PROMETHEE; 

 Abordagem de métodos iterativos: abordagem mais recente que apresenta 

métodos que alternam entre etapas de cálculo, construindo acordos de solução, 

e etapas de diálogo, obtenção de importantes informações sobre as preferências 

do decisor. Utiliza modelagens baseadas em Programação Matemática 

Multiobjetivo. 

A escolha do método multicritério a ser empregado para apoiar a resolução do problema 

de decisão irá depender, segundo Gomes et al. (2002), de diversos fatores, tais como: o tipo 

do problema de decisão, o contexto em estudo, os tipos de atores envolvidos, a estrutura de 

preferência e o tipo de solução que se quer alcançar, ou seja, deve ser identificada a 

problemática de referência. 

Neste trabalho é empregada a abordagem de sobreclassificação. Os métodos 

multicritério pertencentes a esta abordagem buscam o tratamento das alternativas potenciais 

de um problema de decisão através da relação de dominância estabelecida entre os pares de 

alternativas, representando as preferências do decisor. A idéia principal desses métodos 

consiste no enriquecimento das relações de dominância, evitando-se a formulação de 

hipóteses matemáticas muito rígidas e questionamentos complexos ao decisor, como ocorre 

no emprego da teoria da utilidade multiatributo pertencente a abordagem de critério único de 

síntese, que introduzem diversas dificuldades na modelagem de problemas reais (VINCKE, 

1992). 
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Em geral, os métodos multicritério da abordagem de sobreclassificação envolvem a 

realização de duas etapas. A primeira etapa consiste na construção das relações de 

sobreclassificação, representando as preferências estabelecidas pelo decisor; a outra etapa 

corresponde à exploração dessas relações, para apoiar o decisor na resolução do problema de 

decisão (Dias et al, 1998). Dentre os métodos desta abordagem destacam-se os métodos 

PROMETHEE. 

 

− Método PROMETHEE 

 

O método PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluation) (Brans e Vincke, 1985) é um método de apoio à decisão fundamentado na 

construção de relações de sobreclassificação para fornecer uma ordenação das alternativas de 

decisão. Em seu processo, são realizadas comparações entre os pares de alternativas, 

estabelecendo uma relação que acompanha limiares de preferência definidos pelo decisor 

(VINCKE, 1992). 

Para dar início a construção das relações de sobreclassificação, as alternativas e critérios 

do processo decisório definidos pelo decisor são dispostos em uma matriz de avaliação das 

alternativas em relação ao conjunto de critérios. 

Para apoiar o processo de avaliação, o método PROMETHEE requer uma informação 

adicional: é necessário que o decisor defina uma função de preferência para cada critério 

definido para o problema de decisão, para auxiliar a comparação entre os pares de 

alternativas. Esta informação é definida informação intracritério. A função de preferência 

definida para cada critério i representa o comportamento do aumento da preferência do 

decisor com a diferença entre as avaliações de pares de alternativas a e b (gi(a) – gi(b))  em 

cada um dos critérios i. A função de preferência associada a cada critério é utilizada para 

definir os valores de comparações entre pares de alternativas em relação ao critério, 

assumindo valores entre 0 e 1 nas avaliações. Algumas funções exigem que o decisor defina 

parâmetros que refletem limiares de suas preferências: o parâmetro p, valor acima do qual há 

preferência de uma alternativa em relação à outra e o parâmetro q que representa o limiar 

abaixo do qual há indiferença entre as alternativas (BELTON; STEWART, 2002). 

O valor assumido pela função de preferência para cada par de alternativas, Pi(a,b) é 

denominado de intensidade de preferência. Segundo Belton e Stewart (2002) a intensidade de 

preferência de uma opção a sobre uma opção b, ( )baPi , , é descrita por uma função da 
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diferença em níveis de performance g para um mesmo critério i para as duas alternativas a e 

b, notação: ( ) ( )bgag ii − .  A metodologia definida para o PROMETHEE sugere opções de 

funções de preferências associadas a critérios generalizados, para facilitar a definição da 

informação intracritério por parte do decisor (Dias et al, 1998). O decisor seleciona o modelo 

desejável da função e especifica alguns parâmetros que são necessários. As funções de 

preferências estão ilustradas no quadro 2.1 a seguir. 

 

Quadro 2.1 – Tipos de funções de preferência sugeridos pela metodologia PROMETHEE para definir a 

informação intracritério 

Tipo de Função Função de preferência Intensidade de preferência e limiares 

Tipo I – Critério Usual 

 

Pi(a,b) = 0, se gi(a) – gi(b) ≤ 0 

Pi(a,b) = 1, se gi(a) – gi(b) > 0 

Limiares: não há 

Tipo II – Critério U 

 

Pi(a,b) = 0, se  gi(a) - gi(b) ≤ q   

Pi(a,b) = 1, se gi(a) - gi(b) > q 

Limiares: q 

Tipo III – Função V 

 

Pi(a,b) = 0, se  gi(a) - gi(b) ≤ 0 

Pi(a,b) = [gi(a) - gi(b)]/p,  

 se  0<gi(a) - gi(b) ≤ p 

Pi(a,b) = 1, se  gi(a) - gi(b) > p 

Limiares: p 

Tipo IV – Critério em Nível 

 

Pi(a,b) = 0, se │gi(a) - gi(b)│ ≤ q 

Pi(a,b) = 1/2, se q < │gi(a) - gi(b)│ ≤ p 

Pi(a,b) = 1, se │gi(a) - gi(b)│ > p 

Limiares: p e q 

Tipo V – Critério Linear 

 

Pi(a,b) = 0, se│gi(a) - gi(b)│ ≤ q 

Pi(a,b) = │gi(a) - gi(b)│-q/(p-q), se 

q < │gi(a) - gi(b)│ ≤ p 

Pi(a,b) = 1, se│gi(a) - gi(b)│ > p 

Limiares: p e q 

Tipo VI – Critério Gaussiano 

 

Pi(a,b) = 1- e[gi(a) - gi(b)]2/2σ2 

A preferência aumenta segundo uma 

distribuição normal 

Fonte: Adaptado de Dias et al (1998); Belton e Stewart (2002) 
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Claramente, para diferenças positivas ( ( ) ( )bgag ii > ), a função apresenta o valor 

para ( )baPi , , enquanto que ( ) 0, =abPi . De modo oposto, quando ( ) ( )bgag ii < , a função 

escolhida entre os gráficos padrões gera o valor solicitado para ( )abPi , , enquanto que 

( ) 0, =baPi (BELTON; STEWART, 2002). 

Para construir as relações de sobreclassificação, a metodologia do PROMETHEE 

também requer uma informação intercritério, que corresponde a importância relativa entre os 

critérios do processo decisório, que deve ser definida pelo decisor. O peso de um critério 

representará a importância que o critério apresenta comparado aos demais critérios. Esta 

informação é traduzida na seguinte variável a ser incorporada na formulação matemática do 

método: iw , representando o peso atribuído ao critério i (DIAS et al, 1998). 

Definidas as intensidades de preferência entre os pares de alternativas, ( )baPi , , 

introduz-se a formulação matemática que constitui a metodologia do PROMETHEE.  Para 

obter as relações de sobreclassificação entre as alternativas, determina-se o índice de 

preferência da alternativa a sobre a alternativa b , P(a,b), ou grau de sobreclassificação de a 

em relação a b, uma medida de apoio para a hipótese que a é preferível a b. O índice de 

preferência é definido pela média dos pesos das preferências no critério individual i,, 

(BELTON; STEWART, 2002): 

( )
( )

∑
∑

=

== m

i i

m

i ii

w

baPw
baP

1

1
,

,  

 

O índice de preferência define as relações de sobreclassificação. Segundo Belton e 

Stewart (2002), uma vez definidos, inicia-se a exploração dessas relações. São definidos dois 

índices denominados fluxo de sobreclassificação positiva para a alternativa a, ( )aQ + , e fluxo 

de sobreclassificação negativa para alternativa a, ( )aQ − . 

 Fluxo de sobreclassificação positiva para a alternativa a : ( ) ( )∑
≠

+ =
ab

baPaQ ,  

 Fluxo de sobreclassificação negativa para a alternativa a ( ) ( )∑
≠

− =
ab

abPaQ ,  

As somas são obtidas sobre todas as alternativas consideradas. O valor ( )aQ +  expressa 

o quanto a alternativa a sobreclassifica todas as outras opções. O valor ( )aQ −  expressa o 
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quanto a alternativa a é sobreclassificada por todas as outras opções. Cada um desses índices 

define uma pré-ordem completa das alternativas (BELTON; STEWART, 2002). 

De acordo com Vincke (1992), uma vez determinados os fluxos de sobreclassificação 

das alternativas, é estabelecida a ordenação da alternativas das seguinte forma: 

 Ordem decrescente de ( )aQ + , também denominado de Fluxo de Saída , que representa 

a intensidade de preferência de a sobre todas as alternativas, quanto maior ( )aQ + , 

melhor a alternativa; 

 Ordem crescente de ( )aQ − , também denominado de Fluxo de Entrada e que 

representa a intensidade de preferência de todas as outras alternativas sobre a, quanto 

menor ( )aQ − , melhor a alternativa. 

A metodologia PROMETHEE foi desenvolvida com adaptações complementares. As 

seguintes implementações do PROMETHEE são descritas na literatura (BRANS; VINCK, 

1985; BRANS et al., 1986; BRANS; MARESCHAL, 1992; TALEB; MARESCHAL, 1995 

apud GOMES et al, 2002): 

 PROMETHEE I - Estabelece uma relação de sobreclassificação parcial entre as 

alternativas; 

 PROMETHEE II - Estabelece uma ordem completa entre as alternativas; 

 PROMETHEE III e IV - Foram desenvolvidos para o tratamento de problemas de 

decisão mais sofisticados, em particular com um componente estocástico; 

 PROMETHEE V - após estabelecer uma ordem completa entre as alternativas 

(PROMETHEE II), são introduzidas restrições, identificadas no problema para as 

alternativas selecionadas, incorporando uma filosofia de otimização inteira; 

 PROMETHEE VI - quando o decisor não está apto ou não quer definir precisamente 

os pesos para os critérios, pode-se especificar intervalos de possíveis valores em lugar 

de um valor fixo para cada peso. 

− PROMETHEE I 

Definidos os fluxos de sobreclassificação para as alternativas do processo decisório, 

( )aQ +  e ( )aQ − , a metodologia do PROMETHEE I define uma ordem parcial das 

alternativas, considerando o seguinte procedimento (BELTON; STEWART, 2002): 
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 A alternativa a sobreclassifica a alternativa b se: 

1. ( ) ( ) ( ) ( ) oubQaQebQaQ ;−−++ <>  

2. ( ) ( ) ( ) ( ) oubQaQebQaQ ;−−++ =>  

3. ( ) ( ) ( ) ( ).bQaQebQaQ −−++ <=  

 A alternativa a é indiferente a alternativa b se: 

1. ( ) ( ) ( ) ( ).bQaQebQaQ −−++ ==  

 As alternativas a e b  são incomparáveis se: 

1. ( ) ( ) ( ) ( ) ouaQbQebQaQ ;−−++ <>  

2. ( ) ( ) ( ) ( ).bQaQeaQbQ −−++ <>  

 

− PROMETHEE II 

Na extensão do Método PROMETHEE II, de acordo com Belton e Stewart (2002), uma 

pré-ordem completa das alternativas é derivada de um “fluxo líquido” para cada alternativa, 

definido por: 

( ) ( ) ( )aQaQaQ −+ −=  

Tem-se que: 

 A alternativa a sobreclassifica a alternativa b se: 

( ) ( )bQaQ >  

 A alternativa a é indiferente a alternativa b se: 

( ) ( )bQaQ = . 

A ordenação das alternativas é estabelecida a partir da ordenação decrescente de ( )aQ . 
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3 SISTEMÁTICA PROPOSTA PARA PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 

E ATIVIDADES 

A problemática em estudo, priorização de projetos e atividades em ambientes de 

múltiplos projetos, constitui um difícil processo de tomada de decisão. O gestor de múltiplos 

projetos defronta-se com diferentes alternativas de ação, considerando a influência de 

diversos critérios, por vezes conflitantes. São atividades de diferentes projetos a serem 

realizadas simultaneamente e para avaliar a priorização de uma atividade em relação a outra, o 

gestor de múltiplos projetos deve considerar a influência de critérios, tais como: o prazo para 

realização da atividade, a importância do projeto ao qual pertence, a influência das partes 

interessadas no projeto, o custo da atividade, entre outros. Para o gestor, surge então a 

dificuldade de equacionar a avaliação das atividades sob fatores conflitantes, para assim 

definir o processo de priorização. 

Este capítulo propõe uma sistemática para apoiar os gestores de múltiplos projetos na 

tomada desta complexa decisão. A sistemática utilizará a abordagem de Apoio Multicritério a 

Decisão e o gestor será auxiliado na avaliação das diversas atividades que compõem cada um 

dos múltiplos projetos, considerando os critérios identificados como relevantes pelo gestor 

dos múltiplos projetos para a avaliação das atividades e o critério de avaliação intrínseco a 

sistemática: a importância relativa existente entre os projetos. Será obtido como resultado, a 

priorização dos projetos e atividades, de acordo com as preferências do gestor.  

A estruturação da sistemática proposta foi fundamentada através do emprego da 

metodologia apresentada no Capítulo 01 deste trabalho. A efetivação de uma contextualização 

do problema, por meio da revisão da literatura sobre ambientes de múltiplos projetos, a 

realização de uma pesquisa in loco em cenários de múltiplos projetos e a aplicação da 

metodologia de Pesquisa Operacional para a modelagem de problemas de decisão 

contribuíram para identificar os aspectos fundamentais para definir a estrutura da sistemática. 

Este capítulo está dividido em três etapas. Primeiramente, serão apresentados os 

resultados alcançados a partir da contextualização do problema por meio da revisão de 

literatura e da pesquisa in loco realizada em cenários de múltiplos projetos. Em seguida, será 

apresentada a construção da sistemática proposta, de acordo com a metodologia da Pesquisa 

Operacional para a modelagem de problemas de decisão, apresentadas suas fases constituintes 

e objetivo de cada fase e as ferramentas que serão empregadas na sua aplicação. Por fim, será 

apresentada a descrição da sistemática proposta, detalhando cada uma de suas etapas. 
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3.1 Contextualização do problema 

A contextualização do problema foi obtida através da concretização de duas etapas da 

metodologia empregada neste trabalho: a realização da revisão da literatura existente na área 

de múltiplos projetos e a pesquisa in loco em cenários de múltiplos projetos. A 

contextualização do problema foi fundamental para o desenvolvimento da sistemática 

proposta neste capítulo e para o alcance dos objetivos específicos deste trabalho.  

3.1.1 Contextualização através da revisão da literatura 

A partir da revisão da literatura apresentada no capítulo anterior, envolvendo assuntos 

fundamentais relacionados ao contexto de múltiplos projetos, foram identificadas as principais 

problemáticas inerentes aos ambientes de múltiplos projetos. Os resultados obtidos estão 

apresentados no quadro 3.1 a seguir. 

Quadro 3.1 – Problemáticas intrínsecas ao contexto de múltiplos projetos identificadas através da realização da 

revisão da literatura 

Item Problemática inerente ao contexto de múltiplos projetos Referência na literatura 

01 Complexidade dos projetos individuais que compõem o 

ambiente de múltiplos projetos, cada um apresentando 

necessidades e objetivos específicos a serem atendidos 

Payne (1995) 

02 Não são empregados processos adequados de gerenciamento 

dos múltiplos projetos 

Elonen e Artto (2003) 

03 Metodologias aplicadas no gerenciamento dos projetos 

individuais são insuficientes para obter a programação 

coordenada entre os múltiplos projetos 

Dietrich e Lehtonen (2005) 

04 Incompatibilidade entre disponibilidade de recursos na 

organização e exigências simultâneas dos projetos e, 

conseqüentemente, conflitos no fornecimento de recursos entre 

os múltiplos projetos 

Hendriks et al (1999); Payne 

(1995); Gordon e Tulip (1997); 

Lova et al (2000); Ghomi e Ashjari 

(2002); Engwall e Jerbrant (2003) 

05 Não são empregadas metodologias de alocação e realocação de 

recursos 

Payne (1995); Engwall e Jerbrant 

(2003);  

06 Conseqüências negativas sobre membros de equipes dos 

projetos, resultante de alocação e realocação de recursos 

Zika-Viktorsson et al (2006) 

07 Comportamento reativo do gestor de múltiplos projetos para a 

tomada de decisões, a nível de múltiplos projetos 

Engwall e Jerbrant (2003) 

08 Fluxo de informações inadequado entre os múltiplos projetos Elonen e Artto (2003) 

09 Não são empregadas metodologias adequadas de priorização de 

projetos e atividades 

Anavi-Isakow e Golany (2003); 

Elonen e Artto (2003) 
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A revisão da literatura realizada em estudos na área de múltiplos projetos foi importante 

para identificar os principais problemas enfrentados em ambientes de múltiplos projetos. 

Destacam-se inúmeros trabalhos na literatura que relatam esses problemas, em cenários 

específicos ou através da realização de estudos comparativos entre diferentes cenários de 

múltiplos projetos. Problemas comuns são citados em diferentes estudos que compõem a 

literatura de múltiplos projetos, isto ratifica que estes problemas são intrínsecos ao contexto 

de múltiplos projetos e que empresas operando múltiplos projetos enfrentam problemáticas 

semelhantes. 

O cenário do processo decisório de priorização de projetos e atividades em ambientes de 

múltiplos projetos foi contextualizado por diferentes problemáticas inerentes a este cenário, 

caracterizando sua complexidade e as dificuldades enfrentadas pelo gestor de múltiplos 

projetos que associados dificultam a resolução do problema de decisão. 

3.1.2 Pesquisa in loco 

Para melhor fundamentar a contextualização do problema, foi realizada uma pesquisa in 

loco em cenários de múltiplos projetos, objetivando estabelecer contato direto com ambientes 

de múltiplos projetos e, assim, evidenciar as problemáticas identificadas na literatura que são 

enfrentadas nesse contexto. 

Para realização da Pesquisa in loco foi adotada, neste trabalho, uma metodologia 

composta: pela definição do plano de pesquisa, pela elaboração do instrumento de pesquisa, 

pela coleta de dados e pela edição dos dados. 

No plano de pesquisa deste trabalho foram definidos o público-alvo, o tamanho da 

amostra, a metodologia a ser empregada para a coleta de dados e o instrumento de pesquisa a 

ser utilizado: 

 

 O público-alvo alcançado nesta pesquisa foram empresas de Tecnologia da 

Informação (TI) do Brasil que operam projetos de desenvolvimento de softwares 

e sistemas, fornecendo soluções de TI e inovação a processos operacionais e 

administrativos, representadas na pesquisa in loco por seu respectivo gestor de 

múltiplos projetos; 

 A amostra da pesquisa, Amostra S, foi composta por 5 elementos do público-

alvo definido: Empresa A, Empresa B, Empresa C, Empresa D e Empresa E. Foi 

adotada uma pequena amostra de caráter exploratório e não probabilística, ou 
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seja, não determinada aleatoriamente, mas por oportunidades, uma vez que, a 

determinação da amostra desta pesquisa não tinha como finalidade caracterizar 

representatividade, já que os estudos realizados, através da revisão da literatura, 

foram considerados satisfatórios para admitir que os problemas enfrentados em 

ambientes de múltiplos projetos se repetem em todos os cenários. A pesquisa 

realizada, em sua amplitude, foi suficiente para evidenciar estas problemáticas 

no contexto de múltiplos projetos, obtendo resultados consistentes aos 

apresentados em pesquisas anteriores identificadas na literatura; 

 Para a realização da coleta de dados foi adotado o método de pesquisa survey, 

procedimento para obtenção de dados ou informações sobre características, 

idéias ou ações de grupos de indivíduos representantes de um público-alvo, por 

meio de um instrumento de pesquisa (Hair Jr. et al, 2005). A coleta de dados 

será apresentada a seguir; 

 O instrumento de pesquisa adotado para a pesquisa in loco foi o questionário. O 

questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de 

questionamentos predeterminados, com a finalidade de obter informações 

capazes de transmitir características de indivíduos, empresas ou outros 

elementos que constituam interesse à pesquisa (Hair Jr. et al, 2005). Foi definido 

como estratégia de aplicação o método de entrevistas por meio de presença 

física, que envolve o contato direto entre o pesquisador e os respondentes. A 

elaboração do questionário da pesquisa in loco realizada será apresentada logo a 

seguir. 

 

O quadro 3.2 a seguir apresenta características das empresas de Tecnologia da 

Informação (TI) que compuseram, por conveniência, a Amostra S da pesquisa in loco deste 

trabalho. 

Quadro 3.2 – Descrição das empresas de TI constituintes da amostra da pesquisa in loco 

Empresa Descrição 

Empresa A Empresa de TI que opera projetos para oferecer soluções de TI, desenvolvendo: sistemas 

especializados, atendendo aos requisitos do cliente a partir da análise da demanda de informações; 

otimização de processos, por meio de sistemas automatizados; e sistemas de TI para gestão de 

riscos, fornecendo informações que proporcione aos responsáveis a tomada de ações que 

minimizem ocorrências desfavoráveis.. Possui cerca de 440 funcionários. A estrutura 

organizacional da empresa é matricial mista, de forma que os projetos são conduzidos pelos 
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gerentes de projetos que possuem autonomia equilibrada, dividindo poder com gerentes 

funcionais da empresa. Os gestores de projetos se reportam ao Diretor de Operações, nomeado 

gestor de múltiplos projetos da empresa. 

Empresa B Empresa de TI que opera projetos de desenvolvimento de software para gestão e controle de 

informações, oferecendo consultoria e soluções para definir controles de segurança da 

informação, a fim de proteger os ativos das organizações para resguardas os negócios. A Empresa 

B possui cerca de 160 funcionários, sua estrutura organizacional é por projetos, de forma que os 

projetos são conduzidos pelos gerentes de projetos que possuem autonomia total para a tomada de 

decisões do projeto. Os gestores de projetos se reportam diretamente ao CEO (Chief Executive 

Officer) da empresa, que propriamente é considerado o gestor de múltiplos projetos da empresa. 

Empresa C Empresa de TI que desenvolve projetos que oferecem soluções de TI para área financeira e de 

recursos humanos e serviços de desenvolvimento de software, envolvendo plano de ação, 

arquitetura da solução, mídia digital, teste de software e suporte técnico. Possui cerca de 300 

funcionários distribuídos em dois escritórios no Brasil. A estrutura organizacional da empresa é 

matricial forte, de forma que os projetos são conduzidos pelos gerentes de projetos que possuem 

grande autonomia na tomada de decisões do projeto. Os gerentes de projetos se reportam ao 

gerente sênior que corresponde ao gestor de múltiplos projetos da empresa. 

Empresa D Empresa de TI que opera projetos de TI oferecendo soluções e serviços de segurança da 

informação, gestão de riscos, orientados à governança e compliance, otimizando processos de 

auditoria e o desempenho da realização de atividades de risco. Possui cerca de 700 funcionários 

distribuídos em três escritórios no Brasil. O sistema organizacional da empresa é matricial forte, 

assim como na empresa C. Os gestores de projetos se reportam ao Diretor de Negócios que 

corresponde ao gestor de múltiplos projetos da empresa. 

Empresa E Empresa de TI que desenvolve projetos de TI, oferecendo soluções industriais e o 

desenvolvimento de softwares customizados para atender a demanda do mercado industrial. 

Fornece negócios de TI de programação da produção e simulação de processos. A Empresa E 

possui cerca de 500 funcionários distribuídos em 5 escritórios no Brasil e seu sistema 

organizacional é matricial forte, sendo que os projetos desenvolvidos na empresa são conduzidos 

pelos gestores de projetos que possuem grande autonomia e se reportam ao Diretor de Operações 

da Empresa que corresponde ao gestor de múltiplos projetos. 

 

3.1.2.1 Instrumento de Pesquisa 

Para a realização da pesquisa in loco, foi utilizado como instrumento de pesquisa o 

questionário, conforme definido no plano de pesquisa. O questionário desta pesquisa foi 

elaborado objetivando viabilizar a evidenciação, nos cenários pesquisados, dos principais 

problemas inerentes aos ambientes de múltiplos projetos. Para esta finalidade, a elaboração do 

questionário foi fundamentada nos resultados obtidos através de pesquisas realizadas na 

literatura existente, apresentados no quadro 3.2, capacitando a abordagem da existência, em 
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cada cenário pesquisado, das diferentes problemáticas que foram identificadas na literatura 

como comuns ao contexto de múltiplos projetos, ao longo dos questionamentos elaborados. O 

questionário elaborado para realização da pesquisa in loco está apresentado detalhadamente 

no Apêndice 1.  

O questionário contemplou questionamentos elaborados para evidenciar, nos cenários 

pesquisados, cada uma das problemáticas descritas no quadro 3.2. O Quadro 3.3 a seguir 

apresenta a distribuição das questões abordadas no questionário em função da problemática na 

qual foram fundamentadas e que objetivaram evidenciar. 

Quadro 3.3 – Questionamentos abordados em função das problemáticas identificadas na revisão da literatura 

Item do 

Questionário 

Problemática 

abordada 

(Quadro 3.2) 

Finalidade das questões 

1, 2, 3, 4, 21 01 Evidenciar a complexidade dos projetos individuais que compõem o 

ambiente de múltiplos projetos pesquisado 

15, 20 02 Evidenciar a ausência de processos adequados de gerenciamento dos 

múltiplos projetos no cenário pesquisado 

5, 6, 7, 8, 9 03 Confirmar que metodologias adotadas para o gerenciamento dos projetos 

individuais, no cenário pesquisado, não resultam na programação 

coordenada dos múltiplos projetos 

10, 11, 12 04 Evidenciar o desequilíbrio entre disponibilidade de recursos e necessidades 

dos múltiplos projetos, no cenário pesquisado 

13 05 Ratificar que metodologias adequadas de alocação e realocação de recursos 

não são empregadas no ambiente de múltiplos projetos pesquisado 

14, 18 06 Identificar conseqüências negativas enfrentadas pelas equipes dos projetos, 

resultantes de alocação e realocação de recursos no cenário pesquisado 

22 07 Identificar o comportamento reativo do gestor de múltiplos projetos do 

cenário pesquisado diante de processos de decisão 

19 08 Evidenciar o fluxo de informações inadequado do contexto de múltiplos 

projetos pesquisado 

16, 17 09 Confirmar o não emprego de metodologias adequadas de priorização de 

projetos e atividades no cenário pesquisado 

 

O questionário foi constituído por questionamentos objetivos, alguns envolvendo a 

escolha de apenas uma alternativa e outros a escolha de várias alternativas, e por 

questionamentos subjetivos, os quais permitiram aos entrevistados acrescentar importantes 

informações para o objetivo da pesquisa, sendo conduzidos pelo pesquisador. A composição 
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do questionário de acordo com as classes de respostas dos questionamentos está apresentada 

no quadro 3.4 a seguir. 

Quadro 3.4 – Composição do questionário segundo classes de respostas 

Item do Questionário Classe de Respostas 

2, 6, 8, 9,11, 13, 15, 16, 22 Subjetiva 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 Objetiva 

 

O questionário foi constituído por perguntas de caráter exploratório com a finalidade de 

compor uma entrevista semi-estruturada para permitir a realização de uma discussão aberta 

com os entrevistados. Hair Jr. et al. (2005) define que entrevistas estruturadas são aquelas 

compostas por uma seqüência de perguntas que devem ser apresentadas igualmente a todos 

entrevistados, já entrevistas semi-estruturadas permitem a realização de perguntas 

imprevistas, ao longo da seqüência dos questionamentos predefinidos, objetivando obter mais 

informações dos entrevistados. Através do estabelecimento de uma discussão aberta, foi 

possível obter feedback  dos entrevistados, envolvendo os aspectos relacionados ao ambiente 

de múltiplos projetos, que eles consideraram primordiais, acrescentando informações 

importantes à pesquisa e permitindo a identificação das problemáticas enfrentadas em cada 

um dos cenários pesquisados. 

3.1.2.2 Coleta de Dados 

Para a realização da coleta de dados, conforme definido no plano de pesquisa, foi 

adotada a metodologia survey. Atendendo à metodologia adotada, o questionário elaborado 

para instrumento da pesquisa foi aplicado junto ao público-alvo definido para a pesquisa, os 

gestores de múltiplos projetos de cada uma das empresas constituintes da Amostra S (Quadro 

3.2). 

De acordo com o plano de pesquisa, foi utilizado como estratégia de aplicação do 

questionário o método de entrevistas, de forma que o questionário elaborado foi aplicado in 

loco, a partir de visitas realizadas às empresas da Amostra S em que, por meio da presença 

física, foi permitido o contato direto entre o pesquisador e cada um dos gestores de múltiplos 

projetos. Conforme o questionário elaborado, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com os gestores de múltiplos projetos. 

Finalizada a aplicação do questionário à Amostra S, foi realizado o processamento dos 

resultados obtidos na coleta de dados. Considerando a composição do questionário 

apresentada no quadro 3.4, os dados coletados a partir dos questionamentos objetivos foram 
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editados e estão apresentados por meio de uma tabulação no Apêndice 2. Os resultados 

obtidos através dos questionamentos subjetivos do questionário foram processados pelo 

pesquisador e estão descritos a seguir, sendo referenciados de acordo com as empresas da 

Amostra S nas quais foram identificados a partir dos respectivos gestores de múltiplos 

projetos: 

 Item 2 (Questionário - Apêndice 1) 

Os gerentes de múltiplos projetos entrevistados assumem cargos em suas respectivas 

empresas, apresentados no quadro 3.2, que lhes proporcionam bastante autonomia em 

processos de tomada de decisão. Dentre os processos decisórios que citaram participar, 

destacam-se: gerenciamento de contratos com clientes (Empresas A, B, D, E), negociações de 

prazos (Empresas A,B C, D, E),  e custos (Empresas A, C, D, E), priorização de projetos e 

atividades (Empresas A, B, C, D, E), contratação e promoção de recursos (Empresas A, B, C, 

D, E), alocação de recursos entre projetos (Empresas A, B, C, D, E). 

 Item 6 (Questionário - Apêndice 1) 

Analisando a aplicação de técnicas e ferramentas de gerenciamento dos projetos 

individuais, os gestores de múltiplos projetos reconheceram a importância da implementação 

de sistemas de gerenciamento de projetos. A maioria dos gestores entrevistados possui 

certificação em gerenciamento de projetos, atribuída pelo PMI (Empresas A, C, D, E). 

Entretanto, eles afirmaram que a aplicabilidade das técnicas e ferramentas de gerenciamento 

de projetos é limitada, por envolver os gestores de cada um dos projetos e a importância que 

lhes atribuem.  Na tentativa de solucionar esta limitação, os gestores de múltiplos projetos das 

empresas B, D e E, afirmaram que apenas tomam medidas intangíveis, devido a limitação está 

relacionada a aspectos humanos, tais como realização de treinamentos dos gestores em 

gerenciamento de projetos a fim de motivá-los à implementação de suas ferramentas. 

 Item 8, 9 e 15 (Questionário - Apêndice 1) 

Todos os entrevistados ressaltaram que não implementam um sistema de gerenciamento 

dos múltiplos projetos e justificaram que não existe nenhuma ferramenta eficiente capaz de 

auxiliar neste gerenciamento (Empresas A, B, C, D, E). Eles não utilizam nenhum sistema 

estruturado para o gerenciamento integrado dos múltiplos projetos, tentam gerenciá-los 

através das informações e conhecimentos sobre cada um dos projetos em andamento. Dessa 

forma, não é estabelecido um processo de programação coordenada dos múltiplos projetos. 

Além disso, todos os gestores evidenciaram que ocorrem falhas na programação dos projetos 

individuais e todos eles identificaram como causa a incompreensão do escopo do projeto, na 
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fase de concepção do projeto (Empresas A, B, C, D, E). Segundo os gestores das empresas A, 

C, D e E a ausência de um estudo inicial detalhado do escopo do projeto, pode proporcionar 

um planejamento ineficiente das atividades do projeto ao longo do tempo, além de falhas no 

dimensionamento das equipes, relacionadas tanto a especialização dos recursos quanto a 

quantidade de recursos, para atender as necessidades do projeto. 

 Item 11 (Questionário - Apêndice 1) 

Em todos os cenários de múltiplos projetos pesquisados um grande problema enfrentado 

é a incompatibilidade entre disponibilidade de recursos na empresa e exigências simultâneas 

dos projetos. Tal problema proporciona conseqüências negativas aos projetos, como a 

necessidade de compartilhamento e transferência de recursos entre os projetos, 

comprometimento excessivo dos recursos especializados, pressões relacionadas ao tempo de 

trabalho para execução de atividades e conflitos entre os gestores dos projetos (Empresas A, 

B, C, D, E). 

 Item 13 e 22 (Questionário - Apêndice 1) 

Os gestores de múltiplos projetos entrevistados afirmaram que os processos de alocação 

e realocação de recursos entre os projetos ocorrem sem a utilização de metodologia adequada 

para este fim. (Empresas A, B, C, D, E). A regra utilizada nestes processos, comumente em 

todas as empresas pesquisadas, é a situação de urgência dos projetos, que resulta em um 

difícil processo de tomada de decisão, no qual o gestor de múltiplos projetos deve definir qual 

o projeto será sacrificado, quanto à alocação de seus recursos, podendo causar conseqüências 

negativas sobre o projeto e sua equipe em detrimento a outros. Este processo decisório 

envolve negociações com os gestores dos diferentes projetos, assim, o gestor de múltiplos 

projetos necessita tomar decisões reativas que não atendem às expectativas de todos os 

gestores (Empresas A, D, E). 

A decisão do gestor de múltiplos projetos em considerar quais projetos são mais 

urgentes, muitas vezes, está relacionada a complexidade do projeto, seu impacto no 

faturamento da empresa, os cliente envolvidos e a importância destes (Empresas A, B, D, E). 

Porém, esses critérios são conflitantes e dificultam esta decisão. Na tentativa de amenizar esse 

problema, os gestores das empresas A, B e E afirmaram que para atender as emergências de 

solicitação de recursos nos projetos adotam medidas reativas, analisando a situação atual (o 

nível de satisfação das premissas) de cada projeto, ou seja, alocam recursos daqueles projetos 

que, no momento, estão satisfatórios quanto ao atendimento de sua programação e 

especificações, para os projetos que estão enfrentando dificuldades neste aspecto. Esta 
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estratégia adotada pode não ser factível, visto que os projetos que apresentam situação 

satisfatória, uma vez sacrificados os seus recursos, podem ser prejudicados com atrasos na 

programação de suas atividades. Esta solução implica em satisfação de um projeto em 

detrimento a outros projetos. 

 Item 16 (Questionário - Apêndice 1) 

Outro problema enfrentado pelos gestores de múltiplos projetos, que está 

intrinsecamente relacionado aos demais problemas citados anteriormente, consiste na 

determinação da priorização existente entre os múltiplos projetos e entre suas atividades 

(Empresas A, B, C, D, E).  As empresas iniciam uma quantidade de projetos cujas 

necessidades não conseguem ser atendidas pela disponibilidade de recursos da empresa. 

Dessa forma, os projetos e suas atividades precisam ser priorizados para a satisfação de suas 

necessidades. Os projetos possuem seu próprio ciclo de vida e podem estar em fases distintas, 

além de cada um possuir diferentes objetivos e especificações de prazos e custos a serem 

atendidas. Portanto, os projetos possuem diferentes prioridades que não são facilmente 

julgáveis pelos gestores de múltiplos projetos. Eles reconhecem as dificuldades existentes 

para definir a priorização entre os projetos e afirmam que os critérios importantes para avaliar 

esta priorização são conflituosos, não sendo possível equacionar a prioridade de um projeto 

em relação a outro, sem, no entanto, sacrificar os projetos, o que resulta em dificuldades no 

andamento dos projetos e no cumprimento de suas programações. 

Os resultados obtidos através da pesquisa in loco realizada consistiram em problemas 

que foram identificados como enfrentados pelos gestores nos ambientes de múltiplos projetos 

pesquisados, conforme a finalidade para a qual foi elaborado o questionário desta pesquisa. 

Os dados coletados apresentaram consistência, uma vez que, ao longo das entrevistas 

realizadas foram identificados problemas comuns às diferentes empresas de múltiplos projetos 

pesquisadas, confirmando pesquisas anteriores existentes na literatura, o que permitiu 

evidenciá-los como problemas inerentes ao cenário de múltiplos projetos, fundamentando a 

contextualização do problema realizada através da revisão da literatura. 

O quadro comparativo a seguir, quadro 3.5, relata as problemáticas do contexto de 

múltiplos projetos identificadas através da pesquisa in loco, associadas aos resultados obtidos 

a partir da revisão da literatura, com a finalidade de justificar a evidenciação desses 

problemas. Os resultados apresentados no quadro 3.5 compuseram uma base de dados de 

problemáticas inerentes ao contexto de múltiplos projetos e contextualizaram o problema em 

estudo, a fim de fundamentar a sistemática proposta neste trabalho. 
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Quadro 3.5 – Evidenciação, através de pesquisa in loco, das problemáticas inerentes ao contexto  de múltiplos 

projetos identificadas na literatura 

Problemáticas identificadas na 

literatura 

Evidenciação através da pesquisa in loco 

Complexidade dos projetos individuais 

(Payne, 1995) 

Os múltiplos projetos desempenhados pelas empresas apresentaram 

necessidades e objetivos específicos e diferentes especificações de 

escopo, custo e prazo (Empresas A, B, C, D, E); diversas partes 

interessadas no projeto (Empresas A, C, D, E); e ciclos de vida e 

fases totalmente distintos (Empresas A, C, D, E).  

Ausência de um processo adequado de 

gerenciamento dos múltiplos projetos 

(Elonen e Artto, 2003) 

Não são empregadas metodologias para o gerenciamento dos 

múltiplos projetos. Não há preocupação em estabelecer um processo 

estruturado que constitua este gerenciamento, nem há conhecimento 

de métodos ou ferramentas que possam ser aplicadas para este fim 

(Empresas A, B, C, D, E). 

Metodologias aplicadas no 

gerenciamento dos projetos individuais 

são insuficientes para obter a 

programação coordenada entre os 

múltiplos projetos (Dietrich e Lehtonen, 

2005) 

Metodologias de gerenciamento de projetos são empregadas, a nível 

de projetos individuais, entretanto, há ineficiência na programação 

coordenada entre os múltiplos projetos(Empresas A, B, C, D, E). 

Isto resulta em dificuldades para atender as especificações de prazos 

(Empresas A, B, C, D, E) e custos (Empresa D) dos projetos e aos 

interesses conflitantes das partes interessadas (Empresas A, B, C, D, 

E), problemas de super-alocação de recursos (Empresas A, B, C, D, 

E), dificuldades para estabelecer conformidade ao planejamento dos 

projetos individuais e de suas atividades (Empresas A, C, E). 

Desequilíbrio entre disponibilidade de 

recursos e necessidades dos múltiplos 

projetos e, conseqüentemente, conflitos 

no fornecimento de recursos entre os 

múltiplos projetos (Hendriks et al, 1999; 

Payne, 1995; Gordon e Tulip, 1997; 

Lova et al, 2000; Ghomi e Ashjari, 2002; 

Engwall e Jerbrant, 2003) 

A disponibilidade de recursos das empresas não é suficiente para 

atender às necessidades simultâneas de todos os projetos e suas 

atividades (Empresas A, B, C, D, E). Assim, faz-se necessário a 

transferência de recursos entre os projetos: urgências em 

determinados projetos exigem recursos específicos não disponíveis, 

há realocação de recursos dos projetos considerados menos urgentes 

para estes projetos (Empresas A, B, C, D, E). Isto constitui 

dificuldades no fornecimento e compartilhamento dos recursos: 

atrasos na programação dos projetos, afetando os demais projetos 

com os quais compartilham recursos (Empresas A, B, C, D, E), 

conflitos entre os gestores dos diferentes projetos (Empresas A, B, 

D, E), comprometimento excessivo de recursos especializados, 

sendo solicitados, simultaneamente, por diferentes projetos 

(Empresas A, B, C, D, E). 

Ausência de metodologias de alocação e 

realocação de recursos (Payne, 1995; 

Não são utilizadas metodologias para estabelecer o processo de 

alocação e realocação de recursos. Este processo é definido 
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Engwall e Jerbrant, 2003) considerando o controle da disponibilidade de recursos das empresas 

e informações das necessidades dos projetos julgadas urgentes 

(Empresas A, B, C, D, E). Solicitações urgentes em determinados 

projetos devem ser atendidas, assim, negociações são realizadas com 

os gestores dos projetos menos urgentes, sacrificando seus recursos 

(Empresas A, D, E). O conceito de urgência está relacionado à 

complexidade do projeto, impacto do projeto sobre o faturamento da 

empresa e influência da partes interessadas no projeto (Empresas A, 

B, D, E).  

Conseqüências negativas sobre os 

membros das equipes dos projetos, 

resultante de processos de alocação e 

realocação de recursos (Zika-Viktorsson 

et al, 2006) 

Comprometimento e divisão do tempo de trabalho entre vários 

projetos simultâneos, pressões relacionadas ao tempo de execução 

das atividades (Empresas A, B, C, D, E), ausência de rotinas de 

trabalho, tornando-os menos hábeis para focar no trabalho específico 

(Empresas C, D) e reduzindo o desenvolvimento de competências e 

de experiências individuais prolongadas em determinadas funções e 

responsabilidades (Empresas A, C, D, E). 

Comportamento reativo do gestor de 

múltiplos projetos para a tomada de 

decisões, a nível de múltiplos projetos 

(Engwall e Jerbrant, 2003) 

Por não implementar um sistema de gerenciamento dos múltiplos 

projetos, o gestor assume um comportamento reativo diante das 

necessidades de tomada de decisão a nível de múltiplos projetos, 

uma vez que as decisões tomadas nos projetos individuais são 

realizadas sem considerar a disponibilidade de recursos na empresa 

e, conseqüente, necessidade de compartilhamento de recursos, a 

prioridade do projeto ao qual a decisão está relacionada e o seu valor 

para o portfólio de projetos em andamento(Empresas A, B, C, D, E). 

Fluxo de informações inadequado entre 

os múltiplos projetos (Elonen e Artto, 

2003) 

Não há transparência e qualidade nas informações disponíveis pelos 

projetos individuais e, portanto, o fluxo de informações é 

inadequado entre os múltiplos projetos e entre os demais níveis da 

empresa e vice-versa (Empresas A, B, C, E). 

Não são empregadas metodologias 

adequadas de priorização de projetos e 

atividades (Anavi-Isakow e Golany, 

2003; Elonen e Artto, 2003) 

Não empregam metodologias para realizar a priorização de projetos 

e atividades, nem há conhecimento da existência de uma 

metodologia ou ferramenta que seja eficaz para solucionar este 

problema. A priorização dos projetos e de suas atividades 

simultâneas constitui um imenso problema para o gestor dos 

múltiplos projetos, uma vez que há dificuldades para determinar a 

importância relativa entre os projetos e os critérios considerados 

relevantes para avaliar a prioridade existente, entre os projetos e 

entre as atividades, são conflituosos. Na ausência de metodologias, é 

difícil equacionar a prioridade de um projeto em relação a outro, 

sem sacrificar deliberadamente os projetos, resultando em efeitos 

negativos sobre o andamento dos projetos e suas atividades e 
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cumprimento de suas programações (Empresas A, B, C, D, E). 

Adotam-se medidas reativas, tais como: contratações de novos 

recursos e aquisição de novos equipamentos, dentro das condições 

da empresa, na tentativa de atender as necessidades dos projetos 

(Empresas A, C, D); alocação dos recursos entre os projetos, dos 

projetos julgados menos urgentes para os mais urgentes, de forma a 

proporcionar um menor impacto no faturamento da empresa e não 

sacrificar os interesses dos seus mais importantes clientes (Empresas 

A, B, C, D, E). 

 

A contextualização do problema em estudo, fundamentada através da Pesquisa in loco, 

foi caracterizada por diversas dificuldades enfrentadas no cenário de múltiplos projetos que 

interferem e dificultam o processo decisório de priorização de projetos e atividades. O 

conhecimento obtido através da contextualização foi empregado para auxiliar a estruturação 

da sistemática proposta, permitindo identificar os aspectos que devem ser levantados e 

incorporados à sua estruturação a fim de proporcionar solução ao problema de decisão em 

estudo. 

Fundamentando-se na contextualização do problema e Pesquisa in loco, apresentada 

através da base de dados de problemáticas inerentes ao contexto de múltiplos projetos 

(Quadro 3.5), foram identificados aspectos que devem ser considerados a fim de se 

estabelecer um processo adequado de priorização de projetos e atividades num ambiente de 

múltiplos projetos, descritos no Quadro 3.6 a seguir. 

Todos estes aspectos identificados serão considerados na etapa de construção da 

sistemática proposta, sendo incorporados ao longo das diversas fases que a constituem. A 

incorporação destes aspectos na estrutura da sistemática ocorre com o objetivo de estabelecer 

um processo adequado para apoiar os gestores de múltiplos projetos na priorização existente 

entre os projetos e entre suas atividades, de forma que seja eficaz para auxiliar na 

programação coordenada dos múltiplos projetos e no planejamento da capacidade da 

organização associado a um fluxo de informações integrado entre os projetos. Dessa forma, 

auxilia na maximização da alocação de recursos entre os projetos, resultando na satisfação 

simultânea dos planejamentos dos projetos individuais em andamento, suas especificações e 

os interesses das partes envolvidas. 
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Quadro 3.6 – Aspectos identificados na contextualização do problema e Pesquisa in loco como 

importantes para estabelecer um adequado processo decisório 

Ref. Aspecto identificado 

A Compreensão dos objetivos e especificações de prazos, custos e qualidade, expectativas das partes 

envolvidas, fase atual do ciclo de vida dos projetos individuais, nível de complexidade de cada projeto, 

identificando as necessidades simultâneas a ser atendidas no cenário de múltiplos projetos, de forma que o 

processo para priorização de projetos e atividades auxilie na programação coordenada dos múltiplos 

projetos; 

B Identificação das exigências de recursos dos projetos, levantando competências, funções e 

responsabilidades necessárias, a fim de que o processo estabelecido para a priorização de projetos e 

atividades auxilie no planejamento da capacidade da organização; 

C Planejamentos dos projetos individuais associados ao estabelecimento de um fluxo adequado de 

informações entre os múltiplos projetos e entre os níveis da empresa; 

D Estudo e compreensão detalhada do escopo de cada projeto, imprescindível à adequada programação dos 

projetos individuais e ao dimensionamento das equipes dos projetos; 

E Consideração dos critérios identificados como relevantes pelo gestor de múltiplos projetos para avaliar as 

prioridades existentes entre os projetos e entre as atividades; 

F Avaliação de todas as atividades dos projetos a serem executadas simultaneamente em relação aos critérios 

definidos como relevantes; 

G Identificação de metodologia capaz de equacionar a prioridade entre os projetos e atividades sob critérios 

conflituosos de avaliação 

 

3.2 Formalização da Proposta 

Em ambientes de múltiplos projetos, a disponibilidade de recursos, na maior parte do 

tempo, não é suficiente para atender as exigências simultâneas de todos os projetos, 

ocasionando dificuldades no fornecimento dos recursos e surgindo, então, a necessidade da 

definição de prioridades entre os projetos e entre suas atividades (Engwall e Jerbrant, 2003). 

Anavi-Isakow e Golany (2003) afirmam que, nesse contexto, as organizações que operam 

múltiplos projetos não empregam metodologias adequadas para priorizar os projetos e suas 

atividades, de forma que a introdução de um novo projeto defronta-se com outros projetos que 

esperam ser priorizados e as prioridades são definidas erroneamente, sem estabelecer critérios 

que sejam relevantes e formais para o processo de priorização. 

Considerando este cenário, o PPGEP/UFPE, com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vem desenvolvendo um projeto de 

Produtividade em Pesquisa (CNPq/PQ) que consiste num modelo integrado de Decisão 
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Multicritério para gestão de múltiplos projetos com o objetivo de apoiar a gestão integrada de 

projetos, em cenários de múltiplos projetos, considerando critérios relevantes para o decisor 

(Mota; CNPq, 2008). Consistindo evolução e colaboração a esse projeto (Mota; CNPq, 2008), 

o presente trabalho propõe uma sistemática desenvolvida para estabelecer a priorização entre 

projetos e entre suas atividades, em ambientes de múltiplos projetos, apoiando os gestores de 

múltiplos projetos na tomada desta complexa decisão, considerando aspectos definidos junto 

ao gestor de múltiplos projetos: o critério de importância relativa existente entre os múltiplos 

projetos e demais critérios identificados como relevantes para a avaliação das atividades dos 

projetos. 

3.3 Construção da Sistemática 

A construção da sistemática proposta foi fundamentada a partir do emprego da 

metodologia apresentada no Capítulo 01 deste trabalho. A metodologia envolve as seguintes 

etapas: a contextualização do problema, por meio da revisão da literatura sobre ambientes de 

múltiplos projetos e a realização da pesquisa in loco, cujos resultados foram apresentados nos 

itens anteriores e a aplicação da metodologia de Pesquisa Operacional para a modelagem de 

problemas de decisão. 

A sistemática proposta neste trabalho objetiva-se obter uma solução aceitável ao 

problema de decisão em questão. Assim, faz-se necessário modelar o processo de decisão, 

envolvendo os elementos essenciais do problema de decisão que descrevam detalhadamente o 

seu comportamento real e direcionem ao alcance de solução significativa para o problema. 

Para isto, a estruturação da sistemática proposta foi baseada na metodologia da Pesquisa 

Operacional para a resolução de problemas de decisão, constituída por fases genéricas 

definidas para o processo de modelagem de problemas de decisão, listadas e descritas no 

Capítulo 01 deste trabalho. 

Para definir a estrutura da sistemática proposta, o processo de modelagem de problemas 

de decisão da Pesquisa Operacional foi adaptado à realidade do problema em questão. As 

fases constituintes da sistemática proposta foram definidas apresentando correspondência às 

fases da metodologia da Pesquisa Operacional, incorporando seus objetivos e adaptando-os, 

em alguns aspectos, às necessidades do problema de decisão. O quadro 3.7 a seguir apresenta 

os elementos, que definiram a construção da sistemática proposta, sumarizados ao longo das 

fases definidas para estruturar a sistemática. 
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Quadro 3.7 – Elementos empregados na construção da sistemática por fase definida 

Fase da 

sistemática 

Correspondêcia à 

modelagem da P.O. 

Objetivo Dados de Saída Ferramentas 

empregadas 

Identificação 

do cenário 

Estruturação ou 

definição do 

problema 

Identificar os elementos 

essenciais que constituem o 

cenário de múltiplos projetos, 

auxiliando na compreensão da 

complexidade deste cenário 

Atores do processo 

decisório 

Projetos constituintes 

o cenário 

Características e 

informações dos 

projetos 

Entrevistas, 

Método 

Brainstorming, 

checklist, 

workshop, Sistema 

computacional 

processador 

de informações, 

Estruturação 

do problema 

Estruturação ou 

definição do 

problema 

Estruturar o problema de 

decisão para facilitar o 

entendimento do problema e o 

tratamento dos seus dados, 

definindo os dados de entrada 

do processo de decisão 

Alternativas do 

problema de decisão 

Formulação de 

critérios para 

avaliação das 

alternativas 

Workshop, EAP 

técnica 

PERT/CPM, 

Microsoft Office 

Project, 

formulário 

eletrônico 

Avaliação 

das 

alternativas 

Construção do 

modelo 

Solução do modelo 

(Método 

matemático: 

Metodologia 

Multicritério) 

Realizar o processo de 

modelagem matemática do 

problema de decisão, 

definindo variáveis e relações 

matemáticas 

Obter solução para o modelo 

matemático utilizando a 

metodologia multicritério 

Ranking de 

alternativas do 

processo decisório 

Reuniões, 

PROMETHEE II, 

Decision Lab 2000 

Tomada de 

decisão 

Solução do modelo 

Validação do 

modelo 

Implementação do 

modelo 

Estabelecer prioridades às 

atividades do projeto para a 

sua execução e dedicação de 

atenção gerencial ao 

acompanhamento dessas 

atividades 

Permitir resolução de conflitos 

Informar solução aos gestores 

dos projetos individuais para 

implementação 

Priorização das 

atividades e projetos 

do cenário 

Workshop 

Fonte: Autora, (2009) 

A sistemática proposta foi organizada de acordo com as fases apresentadas no quadro 

3.7 e cada fase de sua estrutura engloba diferentes etapas a serem desenvolvidas para alcançar 
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os objetivos da fase que constituem. Estas etapas foram definidas com o emprego do 

conhecimento obtido através das demais fases da metodologia empregada neste trabalho, a 

contextualização do problema e a Pesquisa in loco. 

A realização da contextualização do problema e da Pesquisa in loco permitiram 

identificar aspectos importantes a serem considerados na estruturação da sistemática proposta, 

apresentados no quadro 3.7. Estes aspectos foram incorporados ao longo das fases e etapas 

que estruturaram a sistemática, conforme descrito no quadro 3.8 a seguir. 

 

Quadro 3.8 – Incorporação dos aspectos identificados na contextualização do problema e Pesquisa in loco na 

estruturação da sistemática 

Ref. do aspecto 

identificado 

Fase da sistemática Etapa da sistemática 

A Identificação do cenário Levantamento de informações e exigências do projeto 

Identificação do ciclo de vida e fase atual 

Definição do nível de complexidade do projeto 

B Identificação do cenário Levantamento de informações e exigências do projeto 

C Identificação do cenário 

Estruturação do problema 

Todas as etapas da fase de identificação do cenário 

Compreensão do escopo de cada projeto 

D Estruturação do problema Compreensão do escopo de cada projeto 

E Estruturação do problema Definição do critério de importância relativa entre os projetos e 

demais critérios para avaliação das atividades 

F Avaliação das alternativas Avaliação das atividades em relação aos critérios 

G Avaliação das alternativas Aplicação do método multicritério PROMETHEE II 

 

A organização da sistemática proposta para priorização de projetos e atividades é 

apresentada a seguir, na figura 3.1, em um esquema detalhado por fase e etapas constituintes 

de sua estrutura. 
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Figura 3.1 – Sistemática proposta para priorização de projetos e atividades em ambientes de múltiplos projetos. 

Fonte: Autora (2008). 
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3.4 Descrição da Sistemática 

A sistemática proposta trata o processo decisório de priorização de projetos e 

atividades, em ambientes de múltiplos projetos, conforme descritas a seguir suas fases e 

etapas constituintes. 

3.4.1 Identificação do cenário 

Esta primeira etapa da sistemática foi estruturada para proporcionar a compreensão da 

complexidade que caracteriza o cenário de múltiplos projetos e, assim, auxiliar a estruturação 

do problema de decisão em estudo. Para direcionar a esta finalidade, são utilizadas algumas 

ferramentas científicas de estruturação de problemas que capacitam aos envolvidos no 

processo decisório o estudo e caracterização de cada um dos projetos que compõem o 

ambiente de múltiplos projetos. 

Um ambiente organizacional de múltiplos projetos é caracterizado por sua 

complexidade. Cada um dos projetos possui prioridades e necessidades específicas, envolve 

diversas partes interessadas nos resultados do projeto e juntos compõem um cenário no qual 

atuam as dificuldades inerentes a cada projeto e dificuldades relacionadas à integração do 

gerenciamento dos projetos em andamento. Dessa forma, destaca-se a importância da 

determinação e compreensão dos principais elementos que constituem o contexto de múltiplos 

projetos para alcançar a estruturação do problema de decisão enfrentado. Para isto, nesta fase 

de identificação do cenário são identificados os atores envolvidos no processo decisório, os 

projetos em andamento e outros dados importantes relacionados a cada um dos projetos, 

conforme será detalhado a seguir. A investigação e definição destes aspectos são 

fundamentais para auxiliar a compreensão do escopo detalhado de cada um dos projetos em 

andamento, objetivando direcionar ao planejamento eficiente das atividades de todos os 

projetos.  

 

− Identificação dos Atores 

Nesta etapa é definido o grupo de atores do processo decisório constituído pelos 

indivíduos que influenciam direta ou indiretamente o processo de tomada de decisão e 

assumem papel fundamental, uma vez que suas preferências devem ser incorporadas neste 

processo. Para esta finalidade, adota-se a abordagem definida na literatura por Roy (1996) 

apresentada no capítulo anterior. 
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Processos de tomada de decisão em um ambiente organizacional de múltiplos projetos 

envolvem diversos atores, muitos deles possuindo interesses específicos e percepções 

diferentes do problema avaliado. A decisão final poderá ser responsabilidade de um único 

indivíduo, atendendo ao seu sistema de valor, avaliando e equacionando interesses dos 

envolvidos, de forma a obter uma solução viável para o processo decisório, cujas 

conseqüências não afetem negativamente os diversos atores desse processo. 

 O processo decisório de priorização de projetos e atividades em ambientes de 

múltiplos projetos deve envolver um único decisor que corresponde ao gestor de múltiplos 

projetos. O gestor de múltiplos projetos assume a posição de único indivíduo responsável 

formalmente pela escolha no processo decisório, devido ao nível do cargo que ocupa na 

organização e a, conseqüente, autonomia declarada que possui para tomada de importantes 

decisões, conforme evidenciado na pesquisa in loco realizada. As atribuições e 

responsabilidades dos gestores de múltiplos projetos relacionam-se ao planejamento 

coordenado dos múltiplos projetos, monitoramento e controle dos múltiplos projetos, 

gerenciamento de pessoal, no que diz respeito à contratação de recursos e alocação de 

recursos entre os múltiplos projetos, gestão de novos contratos e aditivos, negociações com 

clientes, dentre outras. 

A sistemática proposta é estruturada permitindo que o gestor de múltiplos projetos 

obtenha, junto aos gestores dos projetos individuais, informações sobre aspectos importantes 

de cada um dos projetos, permitindo-o compreender e considerar, ao longo do processo 

decisório, as características e necessidades específicas dos projetos apresentadas pelos seus 

gestores. A decisão final obtida poderá ser um produto da interação das preferências 

individuais do decisor com os sistemas de valores apresentados pelos demais atores 

envolvidos no processo. 

Os gestores dos projetos individuais constituem o grupo de stakeholders, definido por 

(Roy, 1996). Outros atores deste cenário são os clientes da organização que anseiam os 

produtos finais dos projetos desempenhados. Todos esses atores envolvidos possuem 

interesses na decisão e em suas conseqüências e, mesmo não possuindo responsabilidade 

formal pela escolha, podem participar direta ou indiretamente do processo decisório. 

 Outro importante ator deste cenário de decisão é o analista/facilitador, responsável 

pela modelagem do processo de decisão. Este deve abster-se do seu sistema de valor e 

conduzir o decisor à estruturação do problema, estimulando-o à exposição de suas percepções, 

de forma a proporcionar o aprendizado do processo de decisão, direcionando-o à resolução do 
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problema. O analista/facilitador também conduz possíveis reuniões entre os atores envolvidos, 

estabelecendo um processo de troca de informações e identificando fatores que podem 

influenciar a configuração do problema. 

 

− Levantamento dos projetos 

Esta etapa consiste na realização de um levantamento, a partir do gestor de múltiplos 

projetos, de todos os projetos que estão sendo executados na organização no período 

considerado em estudo. Este levantamento é concretizado por meio de uma entrevista 

realizada pelo analista/facilitador ao decisor. Através de um sistema computacional 

processador de informações, o analista captura e armazena a lista de projetos apresentada pelo 

gestor. 

A cada projeto está associado um gestor de projetos. A fim de realizar a investigação e 

compreensão de aspectos importantes de cada um dos projetos, a sistemática proposta requer 

o envolvimento entre o gestor de múltiplos projetos e os demais gestores dos projetos 

individuais, através de um fluxo adequado de informações que facilite a comunicação entre os 

níveis da empresa, permitindo atualizações e avaliações das informações dos projetos. 

A estrutura da sistemática proposta define para as demais etapas da fase de identificação 

do cenário o estabelecimento de um fluxo adequado de informações entre o gestor de 

múltiplos projetos e os gestores dos projetos individuais. Para isto, são empregadas 

ferramentas científicas de estruturação de problemas, tais como o método brainstorming e 

workshop, descritos na metodologia apresentada no Capítulo 01 deste trabalho, conduzidas 

pelo analista/facilitador do processo decisório, que o permite organizar e realizar reuniões e 

discussões estruturadas entre os atores do processo de decisão. O analista estimula-os à 

exposição de suas percepções e pontos de vista e à realização de explicações relacionadas às 

idéias expostas, de forma a proporcionar ao entendimento mútuo do contexto de múltiplos 

projetos no qual os atores estão inseridos, através de uma visão panorâmica deste contexto. 

Todas as informações apresentadas são coletadas pelo analista/facilitador, conduzindo à 

integração das informações dos projetos, através de um sistema computacional processador de 

informações, como, por exemplo, o software Decision Explorer (Banxia Software Ltda, 

1995), sistema que foi desenvolvido para a integração de informações para apoiar processos 

de decisão. 

Na ausência de um fluxo adequado de informações entre os níveis da empresa, decisões 

são tomadas sem considerar os interesses das partes envolvidas, sendo realizado um processo 
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decisório desestruturado, proporcionando resultados indesejáveis e conflitos entre os atores 

desse processo. O fluxo adequado de informações entre os atores do processo decisório 

permite aos stakeholderes contribuir com os seus conhecimentos e permite que o gestor de 

múltiplos projetos compreenda e avalie as necessidades e interesses dos gestores dos projetos 

individuais, contemplando aspectos de natureza subjetiva. Dessa forma, o decisor fortalece 

sua compreensão relativa a cada um dos projetos em andamento, auxiliando-o no 

entendimento do escopo detalhado de cada projeto. 

 

− Levantamento de informações e exigências dos projetos 

Uma das características conceituais de projetos é a singularidade do projeto (PMI, 2004) 

que define que os projetos originam produtos, serviços ou resultados singulares, exclusivos, 

portanto, únicos e diferentes de todos realizados anteriormente. Portanto, é correto afirmar 

que os projetos, que constituem o cenário de múltiplos projetos em estudo, possuem metas e 

objetivos individuais, assim, apresentam exigências específicas a serem atendidas. 

Esta etapa tem como objetivo o levantamento das necessidades e exigências de cada um 

dos projetos em andamento, no contexto de múltiplos projetos, uma vez que o planejamento 

eficiente de suas atividades e alcance do sucesso dos projetos estão condicionados ao 

atendimento das suas exigências. Para tal, foi utilizada uma ferramenta científica que pode ser 

empregada para auxiliar processos de decisão, a checklist, descrita no Capítulo 01 deste 

trabalho. A checklist foi desenvolvida reunindo todas as informações e exigências dos 

projetos necessárias de serem identificadas e compreendidas para cada um dos projetos. O 

Apêndice 03 apresenta a checklist desenvolvida para esta etapa da sistemática. 

Para a efetivação desta etapa é estabelecido um fluxo adequado de informações. É 

realizado um contato face a face entre o analista, o decisor e os gestores dos projetos 

individuais, através da implementação do Método Brainstorming. Os atores se reúnem em 

uma sala e o analista conduz a aplicação do método. São disponibilizados materiais para 

expressão de informações, como flip charts, post-its, quadro branco e pincéis e a cada um dos 

gestores de projetos é entregue a checklist desenvolvida para o levantamento das informações 

e exigências dos projetos. Em seguida, sob o procedimento do método aplicado, iniciam-se 

discussões sobre as informações e necessidades dos projetos, conduzidas pelo analista que 

estimula os atores envolvidos a expor todas as informações e idéias. Com o esclarecimento 

das informações, o analista coleta as checklists dos gestores de projetos, realiza a integração 

das informações a partir de um sistema computacional processador de informações e 
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apresenta um relatório com os resultados ao decisor. Dessa forma, o decisor consegue obter, 

de maneira adequada, informações importantes para caracterização dos projetos, junto ao 

gestor de cada um dos projetos em andamento.  

A identificação e conhecimento das informações que sejam intrinsecamente 

relacionados aos projetos em andamento na organização resultam em contribuição 

fundamental para o gestor de múltiplos projetos na compreensão do escopo detalhado de cada 

projeto. A integração das informações relacionadas a todos os projetos que compõem esse 

cenário proporciona ao gestor de múltiplos projetos uma visão coordenada das necessidades e 

exigências existentes no ambiente de múltiplos projetos que deverão ser atendidas através da 

priorização dos projetos e atividades. 

 

− Identificação do ciclo de vida e fase atual 

Todos os projetos, na sua concepção, devem possuir um início, desenvolvimento e fim 

bem definidos. Este é o conceito da característica intrínseca aos projetos, a temporalidade dos 

projetos (PMI, 2004). Dessa forma, é possível dividir os projetos em fases distintas que irão 

delimitar o desenvolvimento do projeto no tempo, conectando o início do projeto ao seu final. 

O conjunto dessas fases constitui o ciclo de vida do projeto, apresentado na fundamentação 

teórica deste trabalho. 

É importante que organizações que desenvolvem projetos definam e representem o ciclo 

de vida de cada um de seus projetos, dividindo-os em fases genéricas ou detalhadas de acordo 

com suas práticas. Ao término de cada fase do ciclo de vida do projeto, devem ser realizadas 

entregas que correspondem a resultados obtidos atendendo às especificações do projeto. A 

avaliação das entregas realizadas é o marco que define o avanço para a próxima fase do 

projeto ou impedi-lo, a partir da identificação de desvios existentes que devem ser corrigidos 

para dar continuidade ao ciclo de vida do projeto. Dessa forma, é fundamental, em ambientes 

de múltiplos projetos, a definição e representação do ciclo de vida de cada um dos projetos, 

uma vez que esta é uma ferramenta para auxiliar os gestores no processo de controle gerencial 

dos projetos e na condução dos projetos aos seus resultados finais. 

No cenário organizacional de múltiplos projetos, cada projeto apresenta seu próprio 

ciclo de vida. É comum neste cenário, que projetos simultâneos possuam ciclos de vida 

diferentes e se situem em fases totalmente distintas. Nesta fase da sistemática proposta, o 

decisor junto aos gestores dos projetos, deve compreender o ciclo de vida de cada um dos 

projetos em andamento, identificando a fase atual do ciclo de vida em que se situa cada um 
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deles. Para isto, é aplicada uma ferramenta científica de estruturação de problemas, o 

workshop. Um workshop é introduzido envolvendo o analista, que o conduz, o decisor e os 

gestores dos projetos individuais, a fim de que os gestores dos projetos possam apresentar, 

caso estejam definidos, a construção do ciclo de vida de seus respectivos projetos ao decisor. 

Caso o projeto esteja na fase de concepção, é necessário definir o ciclo de vida do projeto e 

apresentá-lo ao decisor. 

A identificação e compreensão do ciclo de vida dos projetos permitem caracterizar o 

ambiente de incertezas que estes constituem. O monitoramento e controle realizados ao longo 

da execução de cada um dos projetos identificam falhas na sua programação e a necessidade 

da realização de ajustes na programação ou replanejamento do projeto necessários à 

continuidade do seu ciclo de vida, evidenciando a natureza incerta dos projetos. Este ambiente 

de incertezas permite afirmar que decisões tomadas no cenário de projetos não são estáticas, 

mas podem sofrer alterações ao longo do ciclo de vida dos projetos.  Assim, qualquer 

processo de tomada de decisão neste cenário deve considerar a periodicidade com a qual este 

processo deverá ser realizado. 

No ambiente de múltiplos projetos, no qual os projetos possuem ciclos de vida e fases 

distintos, a tomada de decisão de priorização de projetos e atividades não é permanente, 

reavaliações podem ser requeridas ao longo dos ciclos de vida dos projetos a fim de resultar 

em ajustes nas programações dos projetos. O processo decisório deve, portanto, ser realizado 

periodicamente, de forma que a cada período pré-determinado será obtido um conjunto de 

projetos e atividades priorizadas. 

O decisor deve determinar a periodicidade para a aplicação da sistemática desenvolvida 

para priorizar os projetos e atividades em andamento. Esta periodicidade é determinada a 

partir da análise das fases dos ciclos de vida em que se situam os projetos em andamento, 

identificando quais as necessidades que irão exigir a reavaliação do processo de priorização 

entre os projetos e atividades que constituem o cenário de múltiplos projetos. Esta 

periodicidade pode ser definida, por exemplo, como mensal, bimestral, trimestral, semestral, 

ficando a critério do decisor. 

 

− Definição do nível de complexidade dos projetos 

 Conforme identificado em etapa anterior, num ambiente de múltiplos projetos, cada um 

dos projetos possui objetivos e exigências especificas a serem atendidas a fim de alcançar o 

seu sucesso. Foram levantadas todas as informações e exigências relacionadas a cada um dos 
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projetos, que constituem fatores determinantes para a identificação do nível de complexidade 

de cada projeto. 

 Quanto maior o nível de complexidade de um projeto, maior o esforço empregado para 

o seu desenvolvimento e concretização, maior e mais onerosa é a tecnologia necessária à sua 

realização, envolve uma maior mobilização de diversos recursos especializados e, 

conseqüentemente, o custo do projeto será diretamente proporcional a sua complexidade. Para 

uma organização, a capacidade de desenvolver projetos mais complexos, atendendo às suas 

exigências e especificações, resulta em vantagens competitivas no mercado e, assim, maior 

será a potencialidade de retorno da concretização de projetos complexos. A análise dessas 

características associadas à complexidade do projeto permite ao gestor de múltiplos projetos 

definir o nível de complexidade de cada um dos projetos em andamento. A realização desta 

etapa de definição do nível de complexidade dos projetos é fundamental para o gestor de 

múltiplos projetos compreender a dimensão das exigências que devem ser atendidas que estão 

associadas aos projetos mais complexos desenvolvidos no cenário organizacional. 

 É importante ressaltar que cada um dos projetos que constituem o cenário 

organizacional de múltiplos projetos possui sua importância, a ser avaliada pelo gestor de 

múltiplos projetos, e esta não está relacionada apenas a sua complexidade. 

3.4.2 Estruturação do problema 

A realização da fase de identificação do cenário proporciona ao gestor de múltiplos 

projetos a identificação e compreensão dos principais elementos que compõem o complexo 

cenário de múltiplos projetos e seus aspectos relevantes ao processo de decisão. Junto ao 

gestor de cada um dos projetos do cenário em estudo, o decisor obtém uma visão panorâmica 

desse contexto, fortalecendo seu entendimento relativo à caracterização de cada um dos 

múltiplos projetos. Os resultados e o conhecimento adquirido nesta fase são explorados na 

segunda fase da sistemática que consiste na estruturação do problema, que tem como 

finalidade apoiar o gestor de múltiplos projetos a elaborar uma adequada estruturação do 

problema de decisão de forma a facilitar o entendimento do problema enfrentado. 

Uma vez obtida a caracterização do cenário de decisão, é necessário estruturar o 

problema de decisão, tornando-o organizado para facilitar o tratamento dos seus dados a fim 

de direcionar à resolução do processo decisório. Nesta fase, assim como na fase anterior, 

diversos fatores pouco tangíveis e não quantificáveis são apresentados e devem ser levados 

em consideração para a decisão final. Os atores envolvidos no processo decisório explanam 
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informações e idéias importantes que devem ser capturadas e compreendidas pelo analista, 

incorporando-as à estruturação do problema de decisão. Para isto, são empregadas 

ferramentas científicas de apoio a decisão. Este aspecto ressalta o papel do analista/facilitador 

ao longo destas fases, podendo-se afirmar que muito do sucesso das fases que precedem e 

sucedem a solução do modelo matemático, empregado para a resolução do problema, depende 

da criatividade e experiência do facilitador. 

É na fase de estruturação do problema que são definidos os dados de entrada do 

processo de decisão. O processo decisório em estudo constitui um problema de decisão 

multicritério. A estruturação de um problema de decisão multicritério é alcançada ao serem 

determinadas as alternativas potenciais à resolução do problema e os possíveis critérios para 

avaliação das alternativas. Esse processo é facilitado quando se adquire um amplo 

conhecimento do problema enfrentado e da situação de decisão. Para isto, o 

analista/facilitador apóia o gestor de múltiplos projetos a fundamentar-se no estudo e 

conhecimento, obtidos na fase anterior, relativos à complexidade do cenário de múltiplos 

projetos para compreender o escopo detalhado de cada um dos projetos que constituem esse 

cenário, a fim de proporcionar um ambiente propício à identificação de todas as alternativas 

do problema de decisão e formulação dos critérios considerados relevantes para avaliação das 

alternativas. 

 

− Compreensão do escopo dos projetos 

Um grande problema enfrentado em ambientes de múltiplos projetos consiste na 

dificuldade existente para alcançar a programação coordenada dos múltiplos projetos.  Isto se 

torna uma tarefa difícil, visto que, conforme evidenciado através da pesquisa in loco 

apresentada neste trabalho, falhas são identificadas desde a programação dos projetos 

individuais. Na pesquisa in loco realizada, os gestores de múltiplos projetos atribuíram como 

uma importante causa desse problema a incompreensão do escopo dos projetos, associando a 

ausência do estudo detalhado do escopo do projeto à ineficiência do planejamento de suas 

atividades, ao insucesso do atendimento de seus prazos e às falhas no dimensionamento dos 

recursos para atender as necessidades do projeto.  

O PMI, em seus documentos desenvolvidos para guiar os conhecimentos em 

gerenciamento de projetos, tais como os Standards de práticas para gerenciamento de projetos 

(PMI, 2004), práticas para gerenciamentos de programas (PMI, 2008a) e práticas para 

gerenciamento de portfólios (PMI, 2008b), ressalta a importância da definição e compreensão 
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do escopo detalhado dos projetos, por todas as partes interessadas nos projetos, para o alcance 

do sucesso dos projetos e apresenta esta etapa como boa prática para o adequado 

gerenciamento. 

Fundamentando-se nas necessidades identificadas através da pesquisa in loco realizada 

neste trabalho e nos Standards desenvolvidos pelo PMI disponíveis na literatura, foi 

incorporada, à fase de estruturação do problema, a etapa de compreensão do escopo detalhado 

dos projetos que constituem o cenário em estudo, por parte do gestor de múltiplos projetos. A 

realização desta etapa tem como objetivo proporcionar, ao gestor de múltiplos projetos, o 

conhecimento detalhado dos diversos componentes que devem ser realizados para produzir as 

entregas de cada um dos projetos, assim como, uma visão estruturada dos objetivos dos 

projetos, quantificação dos serviços a serem realizados e necessidades específicas de recursos. 

A compreensão do escopo detalhado de cada um dos projetos permite, ao decisor, visualizar a 

dimensão do problema enfrentado, uma vez que estrutura as necessidades simultâneas dos 

múltiplos projetos a serem atendidas, enfatizando a importância da adequada priorização dos 

projetos e atividades desse cenário. 

Nesta etapa é empregada a ferramenta Estrutura Analítica do Projeto (EAP) (PMI, 

2001), descrita no Capítulo 02 deste trabalho, que estrutura o escopo detalhado de um projeto, 

facilitando sua visualização. Valle et al. (2007) afirmam que a elaboração consistente do 

escopo do projeto demanda um conhecimento adequado das características do projeto. O 

conhecimento adquirido na fase anterior de identificação do cenário, que proporciona o 

entendimento dos aspectos, necessidades e exigências que compõem o complexo cenário de 

múltiplos projetos e caracteriza cada um dos projetos, será fundamental para o 

analista/facilitador auxiliar os gestores de projetos na definição do escopo de seus respectivos 

projetos e o gestor de múltiplos projetos na compreensão do escopo detalhado dos projetos. 

Esta etapa é realizada a partir de um workshop envolvendo o decisor, os gestores dos 

projetos individuais e o analista/facilitador, estruturado para que os gestores dos projetos 

apresentem detalhadamente o escopo de seus respectivos projetos ao decisor. No workshop, 

inicialmente, o analista conduz uma discussão a fim de identificar se já foram definidos os 

escopos dos projetos do cenário. Caso não estejam definidos, os gestores dos projetos são 

auxiliados pelo analista para a construção do escopo de seus respectivos projetos, através da 

definição da EAP (PMI, 2001) de cada projeto, utilizando o apoio gráfico do software 

Microsoft Office Project, ferramenta desenvolvida para auxiliar o gerenciamento de projetos. 

Caso estejam definidos os escopos dos projetos, os gestores são solicitados pelo analista para 
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apresentarem a EAP construída para cada projeto e é realizada uma revisão dos itens 

constituintes de cada EAP, utilizando o software Microsoft Office Project a fim de realizar 

ajustes necessários em sua constituição. Após consolidada a EAP de cada projeto do cenário, 

no workshop, os gestores dos projetos apresentam o escopo detalhado de seus respectivos 

projetos ao gestor de múltiplos projetos. 

Para auxiliar os gestores dos projetos na definição da EAP de cada projeto ou na revisão 

dos itens constituintes de EAPs já definidas, o analista/facilitador fundamenta-se no processo 

de construção da EAP do projeto definido no Standard do PMI de práticas para estruturas 

analíticas de projetos (PMI, 2001). A construção ou revisão da EAP, nesta etapa da 

sistemática proposta, ocorre empregando-se o seguinte procedimento definido em PMI 

(2001): 

 1ª Etapa: identificação do produto final do projeto, que corresponde à entrega 

que define o alcance do sucesso do projeto. A revisão dos importantes aspectos 

que caracterizam o projeto é recomendada para assegurar a consistência entre a 

EAP e as necessidades do projeto; 

 2ª Etapa: definição das entregas principais do produto, que consiste nas entregas 

anteriores necessárias para obter o produto final do projeto, mas que, por si 

mesmas, não satisfazem a necessidade do negócio; 

 3ª Etapa: decomposição das entregas principais ao nível de detalhe apropriado e 

necessário para permitir o gerenciamento, monitoramento e controle dessas 

entregas, alcançando os itens que claramente correspondem às entregas iniciais 

do projeto; 

 4ª Etapa: revisão e refino da EAP construída até alcançar acordo entre as partes 

interessadas no projeto de que o planejamento do projeto, apoiado na EAP, pode 

ser bem-sucedido e que a execução e controle do projeto irão proporcionar os 

resultados desejados. 

A compreensão do escopo detalhado dos projetos constitui a etapa que consolida todo o 

conhecimento adquirido ao longo das etapas anteriormente realizadas, estruturando todas as 

necessidades e informações identificadas de cada um dos projetos. A concretização desta 

etapa proporciona ao gestor de múltiplos projetos uma visão estruturada do contexto do 

problema de decisão, a qual irá auxiliá-lo na definição de elementos necessários às demais 

etapas da sistemática proposta, como: o julgamento da importância relativa existente entre os 

projetos, a identificação das alternativas potenciais do problema e a determinação dos 
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critérios, que de acordo com seu sistema de valor são imprescindíveis para a avaliação das 

alternativas a fim de determinar a priorização existente entre elas. 

 

− Levantamento das atividades dos projetos 

Esta etapa da sistemática proposta é destinada à identificação das alternativas potenciais 

que constituem o problema de decisão. No contexto de múltiplos projetos, cada um dos 

projetos é caracterizado por diversas atividades a serem executadas em um mesmo período. 

Assim, num determinado período existe um conjunto de atividades de todos os projetos, em 

andamento neste cenário, para serem realizadas e que devem ser priorizadas. Uma vez que 

essa sistemática se propõe à resolução do processo de tomada de decisão de priorização dos 

projetos e suas atividades, as alternativas do processo decisório, em questão, correspondem às 

atividades dos múltiplos projetos a serem executadas simultaneamente no período 

considerado. 

Para cada projeto, em um mesmo período, existem diferentes atividades que podem ser 

executadas simultaneamente por não manter relações de precedências entre si, de acordo com 

a programação dessas atividades: atividades que compõem o caminho crítico do projeto e 

atividades que compõem diferentes caminhos paralelos ao caminho crítico e não mantêm 

restrições de precedências entre si. As atividades que pertencem ao caminho crítico de cada 

um dos múltiplos projetos não podem sofrer atraso, uma vez que o não atendimento de sua 

programação proporcionará atraso ao seu projeto. Dessa forma, estas atividades são 

imediatamente priorizadas (Miranda e Almeida, 2003), pelo gestor de múltiplos projetos. Não 

tendo como atender às necessidades simultâneas das demais atividades dos múltiplos projetos 

a ser executadas num mesmo período, o gestor de múltiplos projetos deve priorizá-las. 

Nesta etapa da sistemática proposta, o analista/facilitador auxilia o gestor de múltiplos 

projetos a identificar, junto aos gestores de cada um dos projetos, as atividades dos múltiplos 

projetos que constituem alternativas potencias do processo de tomada de decisão em estudo. 

Constituirão alternativas do processo decisório as atividades que compõem diferentes 

caminhos paralelos aos caminhos críticos de todos os múltiplos projetos e que, no período 

considerado, por não haver restrições de relações de precedências entre elas, podem ser 

executadas simultaneamente. Dessa forma, é necessário não apenas levantar as atividades dos 

múltiplos projetos a serem executadas no período considerado, mas também desenvolver e/ou 

compreender a programação dessas atividades. Para isto, serão empregadas ferramentas que 

auxiliam este processo: a EAP (PMI, 2001) apresentada na etapa anterior para cada projeto e a 
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técnica PERT/CPM, utilizada para definir a rede PERT/CPM que contém a lógica de 

relacionamentos entre as atividades do projeto. 

Através da EAP construída para cada um dos projetos, é possível visualizar o escopo 

detalhado de cada projeto contendo os pacotes de trabalho que representam produtos, serviços 

ou resultados a serem entregues. Para cada pacote de trabalho existente na EAP são definidas 

as atividades que devem ser executadas para finalizá-lo. Uma vez identificados todos os 

pacotes de trabalho para cada um dos projetos, definem-se as atividades a ser executadas 

associadas a cada pacote de trabalho, garantindo o cumprimento de todo o escopo do projeto, 

e obtém-se o conjunto de atividades de cada projeto. 

Através da utilização da técnica PERT/CPM, para cada um dos múltiplos projetos, 

obtém-se a programação lógica das atividades a serem executadas de cada projeto. Construída 

a rede PERT/CPM é possível identificar as relações de dependência existentes entre as 

atividades, assim como, o caminho crítico e todas as atividades que podem ser executadas 

paralelas a este caminho para cada um dos múltiplos projetos. Dessa forma, a utilização desta 

ferramenta possibilita definir quais as atividades dos múltiplos projetos que devem participar 

do processo de priorização e que constituirão as alternativas do processo decisório. 

Para a concretização desta etapa, inicialmente o analista/facilitador conduz uma 

discussão, em workshop, envolvendo o decisor e os gestores dos projetos, para identificar a 

definição da programação das atividades dos projetos. Caso não estejam definidas, o analista 

auxilia os gestores dos projetos a obter a lógica de relacionamentos entre as atividades de cada 

projeto, utilizando a técnica PERT/CPM com o apoio da ferramenta Microsoft Office Project. 

Ao evidenciar que estão definidos a EAP e a rede PERT/CPM para cada projeto, o analista 

solicita a cada um dos gestores dos projetos o levantamento das atividades de cada projeto que 

devem ser executadas no período considerado, de acordo com a programação definida. Os 

gestores dos projetos listam as atividades que compunham o caminho crítico do projeto e 

aquelas que compunham diferentes caminhos paralelos ao caminho crítico e que não possuem 

restrições de precedências para serem executadas simultaneamente. Os dados fornecidos pelos 

gestores dos projetos são consolidados pelo analista em um formulário eletrônico e 

apresentados ao decisor para o levantamento das alternativas do processo decisório. Dentre as 

atividades dos múltiplos projetos, as atividades dos caminhos críticos dos projetos são 

imediatamente priorizadas e as demais atividades constituem o conjunto de alternativas do 

processo decisório a serem priorizadas. 
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− Definição dos critérios para avaliação das atividades 

Nesta etapa o gestor de múltiplos projetos define o conjunto de critérios julgados por ele 

como relevantes na determinação da priorização existente entre os projetos e entre as 

atividades que constituem o cenário. 

O conjunto de critérios estabelecidos pelo decisor deve representar de forma apropriada 

seu sistema de valores (Gomes et al, 2002), envolvendo todos os fatores considerados 

indispensáveis ao processo decisório, de acordo com as suas preferências, e que exercem 

influência significativa sobre a priorização dos projetos e atividades. Os critérios definidos 

pelo decisor serão empregados para avaliação das alternativas, e os resultados destas 

avaliações irão influenciar diretamente no processo de priorização. Uma vez estabelecidos os 

critérios adequados, a ordem de prioridade das alternativas é definida de acordo com o 

desempenho que possuem em cada um dos critérios, segundo a avaliação definida pelo 

decisor. 

O analista/facilitador do processo decisório auxilia, em reunião, o gestor de múltiplos 

projetos na definição dos critérios a serem empregados neste processo, abstendo-se de seu 

sistema de valores. Para a determinação dos critérios relevantes, o decisor apóia-se na 

compreensão adquirida relativa ao complexo cenário de múltiplos projetos, através das etapas 

anteriormente realizadas. A partir da integração das informações relacionadas a cada um dos 

múltiplos projetos, o decisor obtém uma visão coordenada das necessidades e exigências 

predominantes no cenário e, assim, define critérios, segundo as suas preferências, que reflitam 

a importância do suprimento dessas necessidades. Exemplos de critérios que podem ser 

considerados pelo gestor de múltiplos projetos são: o prazo para realização da atividade, a 

importância do projeto ao qual pertence, a influência das partes interessadas no projeto, o 

custo da atividade, os recursos empregados para execução da atividade, entre outros. 

Os critérios de decisão definidos pelo decisor podem ser de dois tipos: critérios 

quantitativos e critérios qualitativos. Um critério é quantitativo quando pode ser realizada sua 

mensuração ou graduação, utilizando métodos determinísticos ou probabilísticos. Critério 

qualitativo é o critério, cuja graduação é definida apenas através de julgamentos subjetivos 

(Gomes et al., 2002). No caso de critérios qualitativos definidos pelo decisor, visto que esses 

critérios não possuem mensuração objetiva, a fim de proporcionar a realização de análises 

subjetivas, o analista define níveis de escalas ou de preferências associados a esses critérios 

que facilitem a expressão da avaliação das alternativas nestes critérios, por parte do decisor.  
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− Definição da importância relativa entre os projetos 

Um critério intrínseco à sistemática proposta consiste na importância relativa existente 

entre os projetos que constituem o cenário de múltiplos projetos e corresponde à determinação 

da importância de cada um dos projetos em relação aos demais, por parte do decisor, de 

acordo com o seu julgamento de valores. Este critério compõe, juntamente com os demais 

critérios definidos na etapa anterior, o conjunto de critérios do processo decisório. 

Esta etapa foi desenvolvida com a finalidade de incorporar, à sistemática proposta, a 

importância atribuída pelo gestor de múltiplos projetos a cada um dos projetos a serem 

executados no cenário, no período em estudo. Através da definição da importância relativa 

entre os projetos, as atividades desses projetos que compõem as alternativas do processo 

decisório irão sofrer a avaliação, à luz deste critério, e todas as atividades pertencentes a um 

mesmo projeto receberão um mesmo valor nesta avaliação. Dessa forma, considerando um 

projeto que foi definido pelo decisor como mais importante que outro projeto do cenário, suas 

atividades obterão maior valor a partir da avaliação neste critério. 

A importância relativa entre os projetos é definida pelo gestor de múltiplos projetos a 

partir de análise realizada segundo as suas preferências. Todas as informações obtidas na fase 

anterior de identificação do cenário e na etapa de compreensão do escopo dos projetos, a 

partir do fluxo adequado de informações entre o decisor e os gestores dos projetos, facilitam e 

influenciam a análise que define o valor do critério para cada um dos projetos. 

A priorização dos projetos, que reflete na importância relativa, pode ser obtida de duas 

formas: a primeira, utilizando um modelo multicritério de apoio a decisão que ordene os 

projetos do mais importante para o menos importante. A segunda por avaliação global direta. 

Em ambos os casos o analista/facilitador auxilia o decisor na definição da importância relativa 

entre os projetos.  

A depender do contexto do problema e da experiência do gestor, a metodologia de 

atribuição direta de pesos aos projetos pode ser aplicada sem dificuldades. Antes de iniciar o 

processo, é analisada a possibilidade de o decisor avaliar adequadamente a importância entre 

os projetos. O analista solicita ao gestor de múltiplos projetos a ordenação dos projetos de 

acordo com o julgamento de importância atribuída, de forma que os projetos mais importantes 

ocupem melhor posição. Em seguida, é questionado ao decisor um valor de 0 a 100 para 

atribuir a cada projeto. Este valor corresponde ao peso do projeto e representa a importância 

que o projeto tem em relação aos demais, ou seja, a importância relativa entre os projetos. 

Estes valores são, então, normalizados pelo analista/facilitador, através da divisão de cada 
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peso pela soma total dos pesos, de forma que a soma dos pesos normalizados seja igual a 1. 

As atividades de um mesmo projeto, quando avaliadas neste critério, devem receber o mesmo 

valor da avaliação que corresponde ao peso normalizado atribuído ao seu projeto. 

3.4.3 Avaliação das alternativas 

Através da realização das fases anteriores é possível proporcionar, ao decisor, o melhor 

entendimento do problema enfrentado, a partir da definição e estruturação do problema, 

incorporando importantes fatores tangíveis, assim como, fatores pouco tangíveis e não 

quantificáveis do problema, a fim de facilitar o tratamento dos seus dados que direcione o 

processo de modelagem do problema de decisão a uma solução aceitável. Uma vez alcançado 

uma melhor compreensão do problema de decisão, podem ser definidos os dados de entrada 

do processo decisório: as alternativas potenciais do problema de decisão e os critérios 

relevantes para a avaliação das alternativas.  

Esta fase da sistemática proposta, intitulada de avaliação das alternativas, tem como 

objetivo realizar o processo de modelagem matemática do problema de decisão, a fim de 

apoiar o decisor na resolução deste problema. Sendo o problema em estudo um problema de 

decisão multicritério, esta sistemática foi estruturada incorporando uma abordagem 

matemática da área de Pesquisa Operacional, a metodologia de Apoio à Decisão Multicritério. 

Foi adicionada à estruturação da sistemática a etapa de aplicação do método multicritério 

PROMETHEE II (BELTON e STEWART, 2002; MACHARIS et al., 1998), formulado para 

auxiliar na resolução de problemas de decisão multicritério. 

Através da aplicação do método multicritério ocorre um processo de modelagem 

matemática do problema de decisão. Os dados de entrada do problema de decisão, definidos 

nas fases anteriores, são traduzidos em variáveis e são relacionados matematicamente, sendo 

introduzidos no processo de aplicação do método multicritério, a fim de alcançar uma 

resolução aceitável para o problema de decisão. 

Para a realização desta fase é fundamental o contato face a face entre o analista que 

conduz a aplicação do método multicritério e o decisor, sendo, portanto, realizada em reunião, 

através de discussão aberta envolvendo estes atores. Esta fase é constituída por etapas nas 

quais são definidas informações adicionais que constituem as variáveis de entrada na 

aplicação do método multicritério PROMETHEE II, conforme descrito a seguir. 

 

− Matriz de avaliação das atividades 
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Nesta etapa o analista/facilitador elabora num formulário eletrônico a matriz de 

avaliação das atividades, que constitui um elemento importante à aplicação da metodologia 

multicritério. Nesta matriz, os dados de entrada do problema de decisão são traduzidos em 

variáveis. Trata-se de uma matriz das n alternativas identificadas para o processo decisório em 

relação aos k critérios definidos a ser utilizada pelo analista com a finalidade de, ao ser 

apresentada ao decisor, coletar a avaliação das alternativas do processo decisório em cada um 

dos critérios considerados. 

Esta matriz é formulada conforme ilustrada na tabela 3.1 a seguir. A variável An 

representa a alternativa n, a variável Crn representam o critério k e fk(An) representa a 

avaliação, atribuída pelo decisor, da alternativa n em relação ao critério k. Esta matriz 

constitui, portanto, a matriz de avaliação ou performance das alternativas em todos os critérios 

considerados pelo decisor. 

Tabela 3.1 – Matriz de avaliação das alternativas em função dos critérios 

Alternativas 
Critérios 

Cr1 Cr2 Cr3 ... ... Crk 

A1 f1(A1) f2(A1) f3(A1) ... ... fk(A1) 

A2 f1(A2) f2(A2) f3(A2) ... ... fk(A2) 

A3 f1(A3) f2(A3) f3(A3) ... ... fk(A3) 

... ... ... ... ... ... ... 

Ai f1(Ai) f2(Ai) f3(Ai) ... ... fk(Ai) 

... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

nA  f1(An) f2(An) f3(An) ... ... fk(An) 

Fonte: Adaptada de Macharis et al. (1998). 

 

− Avaliação das atividades em relação aos critérios 

Esta etapa foi definida com o objetivo de obter do decisor a avaliação das alternativas 

que compõem o processo de tomada de decisão em relação aos critérios definidos. Este 

processo de avaliação é incorporado à estrutura da sistemática, uma vez que os seus resultados 

constituem variável de entrada do método multicritério PROMETHEE II a ser aplicado em 

etapas seguintes.  

Antes de dar inicio ao processo de avaliação, é necessário que o analista/facilitador 

reapresente e esclareça ao decisor todas as alternativas, critérios definidos e níveis de 

preferência ou escala estabelecidos para análise dos critérios subjetivos. O analista em reunião 



Capítulo 3 Sistemática para Priorização de Projetos e Atividades
 

 74

com o decisor solicita que realize esta avaliação e os resultados são coletados na matriz de 

avaliação das alternativas. O decisor realiza o julgamento das alternativas em relação a cada 

um dos critérios, avaliando a performance das alternativas nos critérios considerados, de 

acordo com o seu sistema de preferências. São definidas informações específicas das 

alternativas que refletem as preferências do decisor e ressaltam as características multicritério 

das alternativas de decisão. 

Considerando os critérios quantitativos definidos pelo decisor, as performances das 

alternativas em relação a esses critérios podem ser definidas sem dificuldades, uma vez que 

esses critérios possibilitam uma análise direta e objetiva, na qual sua mensuração é definida 

através de estudos específicos de cada alternativa sob a escala de valores do critério. Por 

exemplo, caso o decisor tenha definido o critério custo, a performance de uma alternativa em 

relação a este critério é mensurada facilmente através da moeda corrente. 

Entretanto, para critérios qualitativos definidos pelo decisor, uma vez que estes possuem 

caráter subjetivo e não apresentam uma escala definida de valores que possa ser utilizada em 

análise comparativa, surgem dificuldades na avaliação. Assim, para permitir uma análise 

comparativa, após definidas escalas de níveis de preferência, que permitem julgamentos 

subjetivos, o analista/facilitador define escalas de comparação verbal para estes critérios, que 

correspondem a conversão das avaliações subjetivas à escalas numéricas, a fim de garantir 

uma maior objetividade. 

A importância relativa entre os projetos constitui um critério do processo decisório 

intrínseco a sistemática proposta. Dessa forma, este critério também compõe a matriz de 

avaliação e todas as alternativas são avaliadas em relação a este critério. Sua escala de valores 

corresponde aos valores dos pesos atribuídos a cada um dos projetos a fim de definir a 

importância relativa existente entre eles. Assim, cada alternativa obtém como valor da sua 

avaliação o peso atribuído ao projeto que constitui. 

Finalizada a avaliação das alternativas do processo decisório em relação aos critérios, o 

decisor apresenta ao analista o formulário eletrônico contendo os resultados dispostos na 

matriz de avaliação das alternativas. 

 

− Importância relativa entre os critérios 

O gestor de múltiplos projetos é solicitado pelo analista/facilitador para realizar a 

avaliação da importância relativa entre os critérios, de acordo com as suas preferências. Esta 

etapa é necessária, uma vez que o método multicritério a ser aplicado requer a informação 
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intercritério representada através da atribuição de pesos aos critérios representando a 

importância relativa entre os critérios julgada pelo decisor. 

A informação intercritério é definida através de uma metodologia de atribuição de pesos 

aos critérios, resultante de uma comparação de importância. O peso de um critério 

representará a importância que o critério apresenta comparado aos demais critérios. Antes de 

dar início a este processo, o analista argumenta o decisor sobre sua capacidade de atribuir 

pesos aos critérios representando a importância existente entre eles. Confirmada a 

possibilidade desta avaliação, o analista solicita ao decisor ordenar os critérios em ordem 

crescente, de forma que os critérios mais importantes obtenham melhor posição. Em seguida, 

o decisor atribui os pesos a cada um dos critérios. O decisor define pesos de 0 a 100, de forma 

que o maior peso é atribuído ao critério que julgar mais importante. Definidos os pesos, o 

analista realiza a normalização dessas medidas. 

A informação intercritério corresponde uma variável de entrada na aplicação do método 

multicritério realizada na etapa a seguir. 

 

− Aplicação do Método Multicritério PROMETHEE II 

O problema de decisão em questão tem como finalidade obter a priorização dos projetos 

e atividades, que constituem um cenário de múltiplos projetos, considerando a influência de 

diversos fatores simultâneos envolvidos no processo decisório. Tais fatores são identificados 

como relevantes pelo decisor e constituem critérios conflituosos. As alternativas de decisão 

devem ser priorizadas de acordo com esses múltiplos critérios. Percebe-se que este problema 

constitui um problema de decisão multicritério. 

O problema de decisão multicritério em questão constitui uma problemática de 

ordenação (Roy, 1996), definida no Capítulo 02 deste trabalho, uma vez que não tem como 

objetivo a seleção de uma alternativa como solução, mas a ordenação das alternativas 

potenciais em ordem decrescente, de acordo com as preferências do decisor, sob a influência 

dos critérios considerados. A solução deste processo decisório consiste em obter uma 

ordenação das atividades prioritárias a serem executadas e que devem receber maior atenção 

gerencial, no período em estudo, no cenário de múltiplos projetos. 

A compreensão do problema de decisão em estudo permitiu definir a metodologia 

matemática a ser empregada no processo de modelagem deste problema. Foi escolhido 

incorporar, à sistemática proposta, a metodologia de apoio a decisão multicritério, da área de 

Pesquisa Operacional.  
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Para definir o método multicritério a ser empregado na modelagem do problema de 

decisão, foram analisadas as características e restrições do problema. Foi verificado que o 

método multicritério deve fornecer um ranking das alternativas de decisão, de acordo com a 

melhor performance média das alternativas relacionada a todos os critérios considerados no 

processo decisório. Como cada um dos critérios definidos deve ser considerado como critério 

de avaliação, o processo requer uma informação intercritério, resultante da importância 

relativa entre os critérios atribuída de acordo com as preferências do decisor. Dessa forma, a 

ordem obtida do ranking não pode ser compensatória, não devendo favorecer a compensação 

entre os critérios, ou seja, não deve priorizar critérios cuja baixa performance em um 

determinado critério, possa ser compensada por uma melhor performance em outro critério 

considerado. 

A análise permitiu concluir que o problema de decisão requer o apoio de métodos 

multicritério não-compensatórios que incorporam em sua formulação a informação 

intercritério. Conforme descrito no Capítulo 02 deste trabalho, constituem métodos deste tipo, 

os métodos da Escola Francesa que utilizam a abordagem outranking, ou seja, métodos 

multicritério que resultam na construção de relações de sobreclassificação. 

Dentre os métodos da abordagem outranking, o método multicritério selecionado para 

apoiar o problema de decisão em estudo foi o método PROMETHEE II. Este método foi 

considerado vantajoso por ser um método de fácil entendimento que proporciona a 

modelagem de preferências de maneira simples e facilmente compreensiva, por envolver 

parâmetros de fácil entendimento por parte do decisor. O PROMETHEE requer uma 

informação adicional que pode ser facilmente definida pelo decisor. Conforme descrito no 

Capítulo 02 deste trabalho, é necessário que o decisor defina a noção intracritério, obtida a 

partir da atribuição de uma função de preferência a cada critério, que descreve o 

comportamento do aumento da preferência do decisor com a diferença entre as avaliações das 

alternativas em cada um dos critérios, e da definição dos seus limiares de preferência e 

indiferença. O emprego do método PROMETHEE II resulta numa ordenação completa das 

alternativas que impede qualquer incomparabilidade entre alternativas em um mesmo critério, 

o que o torna adequado ao problema de decisão em questão. 

Para aplicação da metodologia multicritério do PROMETHEE II podem ser empregados 

softwares desenvolvidos para apoiar a utilização destes métodos para a resolução de 

problemas de decisão: PROMCALC e Decision Lab 2000, os quais facilitam a obtenção do 

ranking das alternativas considerando os critérios definidos e as preferências do decisor. 
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Esta etapa de aplicação do método multicritério PROMETHEE II, é realizada através de 

reunião envolvendo o analista e o decisor. Todos os dados apresentados pelo decisor são 

coletados e tabelados pelo analista. Já estando definida a informação intercritério, obtida na 

etapa anterior, o analista auxilia o decisor na definição da informação intracritério, que 

constitui variável de entrada do método PROMETHEE II. O analista apresenta ao decisor as 

opções de funções de preferências sugeridas pelo método (Quadro 2.1) e solicita ao decisor 

definir, de acordo com o seu sistema de preferências, a função de preferência associada a cada 

critério, para a comparação entre os pares de alternativas. Algumas funções de preferência 

requerem a definição de parâmetros p e q, conforme descrito no Capítulo 02 desse trabalho, e 

o analista solicita ao decisor sua definição. 

Definidas todas as variáveis de entrada do método PROMETHEE II, são estabelecidas 

as relações matemáticas entre essas variáveis e é aplicada a formulação matemática, 

apresentada no Capítulo 02, que constitui a metodologia do PROMETHEE II, resultando na 

ordenação decrescente das alternativas do problema de decisão. 

3.4.4 Tomada de decisão 

− Priorização das atividades 

A aplicação do método multicritério ao processo de tomada de decisão em estudo, 

considerando a informação intercritério e a modelagem de preferências do decisor, obtém 

como resultado a ordenação de suas alternativas potenciais que corresponde à priorização das 

atividades, que compõem o cenário de múltiplos projetos, a serem executadas no período para 

o qual a sistemática proposta é aplicada. É definido o ranking das alternativas que representa 

as prioridades estabelecidas para a execução das atividades e atenção gerencial dedicada ao 

acompanhamento dessas atividades, de acordo com as preferências do gestor de múltiplos 

projetos. O resultado para a priorização das atividades do cenário de múltiplos projetos é 

alcançado considerando fatores definidos como relevantes pelo gestor de múltiplos projetos e 

cujas medidas de importância atribuídas por ele são incorporadas ao processo de avaliação das 

atividades. 

A ordenação das alternativas não constitui apenas a priorização entre as atividades do 

cenário de múltiplos projetos, mas define implicitamente a priorização dos projetos. A 

priorização entre os projetos está intrínseca ao resultado definido para a priorização entre as 

atividades desses projetos que compõem o cenário. A proposição da sistemática incorpora a 

avaliação dos projetos, por parte do decisor, através da definição do critério de importância 
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relativa entre os projetos. O decisor é convidado a atribuir pesos aos projetos que definam o 

seu julgamento sobre a importância relativa existente entre eles. Todas as atividades que 

constituem alternativas do processo decisório são avaliadas pelo decisor em relação ao critério 

importância relativa entre os projetos e recebem como valor de avaliação o peso atribuído ao 

projeto ao qual pertencem respectivamente. Portanto, há o impacto da avaliação atribuída pelo 

decisor à importância relativa entre os projetos sobre a posição das atividades no ranking de 

priorização. O resultado da sistemática proposta constitui a priorização entre os projetos e 

entre as atividades, num ambiente de múltiplos projetos. 

As atividades que constituem os caminhos críticos dos múltiplos projetos são 

imediatamente priorizadas. Em adição, a sistemática proposta implementada define a 

priorização das demais atividades que não mantêm relações de precedências entre si e, 

portanto, podem ser executadas simultaneamente no cenário de múltiplos projetos, no período 

em estudo. Através do resultado alcançado para a priorização das atividades, o gestor de 

múltiplos projetos é auxiliado na programação coordenada dos múltiplos projetos, uma vez 

que se destina atender as exigências simultâneas dos projetos e reduzir necessidades de 

reprogramações dos projetos em andamento. 

O resultado final alcançado para o processo decisório a partir da sistemática proposta 

consiste na recomendação da solução adequada à tomada de decisão e não constitui uma 

decisão imposta por sua estrutura. Dessa forma, é incorporada à estrutura da sistemática, na 

fase de tomada de decisão, a verificação da existência de conflitos relacionados a solução 

recomendada ao problema e a etapa de resolução de conflitos. 

Um processo de tomada de decisão em ambientes de múltiplos projetos deve considerar 

uma periodicidade com a qual deverá ser realizado. Ao longo do tempo, as atividades dos 

múltiplos projetos a serem executadas mudam, assim como, podem ocorrer mudanças nas 

programações dos projetos devido às incertezas deste cenário. Dessa forma, o processo 

decisório de priorização de projetos e atividades deverá ser realizado periodicamente de 

acordo com o surgimento de necessidades de reavaliações das atividades que serão prioritárias 

no contexto de múltiplos projetos. A cada período, pré-determinado através da análise das 

fases do ciclo de vida e rede de relacionamentos de cada um dos projetos, o gestor de 

múltiplos projetos irá realizar o levantamento de todas as atividades, que constituem os 

múltiplos projetos, passíveis de serem executadas simultaneamente naquele período por não 

manterem restrições de precedências entre si e utilizará a sistemática proposta para obter a 

priorização dessas atividades e de seus projetos. 
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− Resolução de conflitos 

Esta etapa facilita o caráter dinâmico da sistemática proposta e surge quando há 

insatisfação do decisor relacionada à solução alcançada para a priorização dos projetos e 

atividades através da aplicação sistemática. 

A estrutura da sistemática proposta permite ao decisor, após a obtenção da solução 

recomendada como adequada ao processo de tomada de decisão, transitar entre as fases da 

sistemática, caso sejam estabelecidos conflitos resultantes da insatisfação quanto à solução 

alcançada. O decisor retorna a etapas anteriores a fim de revisar julgamentos realizados, 

facilitando a dinamicidade da sistemática proposta. É possível ao decisor redefinir o conjunto 

de critérios, revisar a avaliação da importância relativa do projeto ou modificar os pesos 

atribuídos aos critérios definidos. De acordo com os julgamentos por parte do decisor, o a 

sistemática pode ser reaplicada para obter uma nova priorização entre projetos e atividades. 

 

− Alocação dos recursos do cenário às atividades priorizadas 

 A sistemática proposta foi construída considerando importantes aspectos e informações 

relacionadas aos possíveis problemas intrínsecos ao ambiente de múltiplos projetos 

identificados na realização da fase de contextualização do problema. Objetiva-se com isso, 

proporcionar um resultado capaz de auxiliar os gestores de múltiplos projetos na priorização 

dos projetos e suas atividades e, simultaneamente, obter impacto na minimização das 

principais problemáticas enfrentadas nesse cenário. 

É comum em ambientes de múltiplos projetos que a disponibilidade de recursos deste 

cenário não seja suficiente para atender às necessidades simultâneas de todos os projetos. A 

sistemática proposta para priorização entre os projetos e entre as atividades  resulta em auxílio 

ao planejamento da capacidade da organização, apoiando o processo de alocação dos recursos 

de forma a atender as necessidades simultâneas dos diferentes projetos em andamento. Uma 

vez definida a solução para a priorização dos projetos e atividades, o gestor de múltiplos 

projetos informa aos gestores dos projetos a solução encontrada.  

A alocação dos recursos dos projetos é realizada de forma a atender a priorização 

definida para as atividades, maximizando os recursos disponíveis de acordo com a priorização 

entre os projetos e entre as atividades. Ademais, pode-se entender como alocação de recurso o 

tempo (atenção) do gestor que é dispensado ao acompanhamento das atividades dos projetos.  

 



Capítulo 4 Aplicação Numérica
 

 80

4 APLICAÇÃO NUMÉRICA 

Com o objetivo de ilustrar a aplicação da sistemática proposta neste trabalho, será 

apresentada a seguir uma simulação de uma aplicação numérica formulada com valores 

próximos à realidade, num contexto real de múltiplos projetos, a fim de obter uma priorização 

de projetos e atividades para esse contexto. 

Um estudo foi elaborado e baseado num caso real de uma empresa de TI que constitui 

um ambiente de múltiplos projetos. A empresa envolvida no estudo de caso é uma empresa de 

grande porte do setor de TI no Brasil e atua operando, em paralelo, diversos projetos de 

desenvolvimento de softwares e soluções que direcionem a inovação de processos 

administrativos e operacionais de clientes. No período de realização deste estudo a empresa 

desenvolvia simultaneamente 14 projetos de TI, no entanto, para fins de ilustração a aplicação 

numérica foi realizada envolvendo apenas três projetos desenvolvidos em paralelo pela 

empresa. Ao longo da aplicação numérica, a empresa será codificada por Empresa I. 

Os resultados obtidos estão descritos a seguir ao longo das fases constituintes da 

sistemática proposta. 

4.1 Fase 1: Identificação do cenário 

Para caracterizar o cenário de múltiplos projetos e sua complexidade foram 

identificados os atores envolvidos no processo decisório de priorização de projetos e 

atividades, foram levantados os projetos em andamento considerados neste estudo e 

determinadas características relevantes destes projetos. Para tal, como auxílio, utilizaram-se as 

ferramentas citadas no capítulo anterior. 

 

− Identificação dos Atores 

De acordo com o grupo de atores do processo decisório definido por Roy (1996), no 

cenário em estudo, os seguintes atores compuseram o processo de decisão: 

 Decisor – gestor de múltiplos projetos da Empresa I, codificado por Decisor D, 

que desempenha atribuições e responsabilidades, em nível de múltiplos projetos, 

como: negociação de prazos com clientes, contratação de recursos, alocação de 

recursos entre projetos e definição de prioridades entre os projetos e atividades. 

Portanto, constituiu no único ator responsável formalmente pelo ranking definido 

no processo decisório; 
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 Stakeholders – gestores de cada um dos três projetos simultâneos da Empresa I 

que, para fins de ilustração, foram selecionados para realização desta aplicação 

numérica. Os gestores foram codificados por Gestor do Projeto 1, Gp1, Gestor do 

Projeto 2, Gp2 e Gestor do Projeto 3, Gp3. Também foram identificados como 

stakeholders os respectivos clientes da Empresa I relativos aos projetos em 

estudo; 

 Analista – indivíduo responsável pela modelagem do processo decisório, 

conduzindo o Decisor D ao longo deste processo, estimulando a exposição de suas 

percepções, a troca de informações entre os atores do processo e a revisão de 

julgamentos, facilitando o aprendizado do problema de decisão. Conduz possíveis 

reuniões, coleta dados, organizando-os, e apresenta ao decisor resultados obtidos 

ao longo do processo. 

 

− Levantamento dos projetos 

Para a realização desta etapa, foi realizada entrevista com o Decisor D a fim de levantar 

os projetos desenvolvidos em paralelo na Empresa I no período da aplicação da sistemática. 

Por simplificação, foram levantados três projetos: 

 Projeto P1 – Projeto de desenvolvimento e implementação de um sistema de 

entrada manual de dados em página HTML. O projeto possuía a finalidade de 

disponibilizar ao cliente uma interface de entrada de dados, de forma manual, a 

partir do aprimoramento das necessidades do cliente e identificação das 

funcionalidades desejadas. O gestor do Projeto P1 foi codificado por Gp1; 

 Projeto P2 – Projeto de desenvolvimento de software para download de arquivos 

de vídeo via internet. Este projeto tinha como finalidade permitir ao cliente sua 

implementação para comercialização de arquivos de vídeo via internet, em loja 

virtual, através de download realizado pelos usuários. O gestor do Projeto P2 foi 

codificado por Gp2; 

 Projeto P3 – Projeto de desenvolvimento de um sistema embarcado de software 

para bilhetagem eletrônica para terminais de metrôs envolvendo componentes de 

hardware e software. Este projeto apresentava a finalidade de disponibilizar ao 

cliente um sistema de bilhetagem eletrônica a ser instalada em terminais de 

metrôs atendendo as funcionalidades desejadas, dentre elas: leitura de cartões 

magnéticos, débito nos cartões magnéticos dos valores das passagens e envio de 
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informações para a central do cliente. O gestor do Projeto P3 foi codificado por 

Gp3. 

 

− Levantamento de informações dos projetos 

Para a realização desta etapa e das etapas seguintes constituintes da fase de identificação 

do cenário foi realizado um contato face a face com o Decisor D e com os gestores de 

projetos, Gp1, Gp2 e Gp3. Este contato é fundamental para que o analista possa estimular a 

exposição das percepções dos atores quanto ao processo decisório, capturar e coletar 

informações importantes para a estruturação do problema e se certificar do entendimento do 

problema por parte do decisor. 

Foi entregue a cada um dos gestores de projetos, Gp1, Gp2 e Gp3, a checklist (Apêndice 

B) formulada para o levantamento de informações e exigências dos projetos e foi pedido, a 

cada um deles, que preenchesse com os dados dos respectivos projetos gerenciados.  

Em seguida, foi conduzida a aplicação do Método Brainstorming. Em uma sala de 

reunião, o Decisor D, o Gp1, Gp2 e o Gp3 participaram de uma reunião interativa conduzida 

pela analista, na qual cada um dos gestores dos projetos foi questionado para expor as 

informações descritas na checklist de seu respectivo projeto, apresentando as informações e 

necessidades do projeto.  

Por meio do braisntorming, o analista auxiliou os atores a realizarem discussões 

estruturadas a fim de serem esclarecidas, ao Decisor D, as exigências dos projetos, P1, P2 e P3. 

Quadro branco, pincéis, post-its e flip charts foram disponibilizados para expressão das 

informações.  A medida que ocorreu o esclarecimento dessas informações, estas foram sendo 

capturadas pelo analista, através de um sistema computacional processador de informações, 

para consolidação dos dados do problema de decisão. A integração das informações e 

exigências dos projetos foi apresentada ao Decisor D, por meio de relatório, a fim de 

proporcionar um melhor entendimento do cenário de decisão. 

Por simplificação para apresentação desta aplicação, as informações obtidas e 

apresentadas ao Decisor D foram resumidas no Quadro 4.1 a seguir. A consolidação das 

informações e exigências relacionadas aos projetos simultâneos permitiu ao Decisor D obter 

uma visualização coordenada das necessidades a serem atendidas simultaneamente no cenário 

de múltiplos projetos. 
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Quadro 4.1 – Consolidação de informações e necessidades dos múltiplos projetos 

Item P Descrição 

Cliente 

P1 Cliente C1 

P2 Cliente C2 

P3 Cliente C3 

Produtos do projeto 

P1 

Documento de Arquitetura do Sistema 
Protótipo HTML 
Sistema de Entrada Manual de Dados (build – versão 1.0) 
Sistema de Entrada Manual de Dados (release – versão 1.0) 

P2 

Documento de Arquitetura do Sistema 
Especificação Funcional do Sistema 
Software para download de arquivos de vídeo, via internet 
Customização de módulos do software 
Plano de testes 

P3 
Documento de Arquitetura do Sistema 
Transmissão GPRS 
Sistema embarcado de software para bilhetagem eletrônica 

Mobilização de recursos 
humanos 

P1 

Cargos: 
1 Gerente sênior; 1 Gerente de projeto; 1 Analistas de sistemas Sênior; 1 
Analistas de sistemas júnior; 1 Programador sênior; 2 Programadores júnior; 2 
Estagiários 

P2 

Cargos: 
1 Gerente sênior; 1 Gerente de projeto; 1 Líder de projeto; 1 Analista de 
sistemas sênior; 4 Analistas de sistemas júnior; 3 Programadores sênior; 2 
Programadores pleno; 2 programadores júnior; 4 Estagiários 

P3 

Cargos: 
1 Gerente sênior; 1 Gerente de projeto; 1 Analista de sistemas Sênior; 1 
Analista de sistemas júnior; 1 Programador sênior; 1 Programador júnior; 2 
Estagiários 

Mobilização de 
tecnologia 

P1 
Desenvolvimento em JavaEE; Sistema Operacional Windows; aplicativo 
JBuilder; outras ferramentas Web Design 

P2 
Microsoft Visual Studio 2003; SVN; Desenvolvimento em C#; Banco de 
Dados Oracle; Sistema Operacional Windows 2000 

P3 
Tecnologia para desenvolvimento de sistemas embarcados; Desenvolvimento 
em C++; Linux; USB; Microcontroladores; GPRS 

Prazo total para execução 
do escopo do projeto 
(meses) 

P1 06 meses 

P2 09 meses 

P3 04 meses 

Custo total do projeto 
(R$) 

P1 R$ 60.000,00 

P2 R$ 100.000,00 

P3 R$ 250.000,00 

 

− Identificação do ciclo de vida e fase atual dos projetos 

Introduzindo-se esta etapa, através de workshop composto pelo Decisor D, os gestores 

Gp1, Gp2 e Gp3 e o analista, foi verificado, com os gestores, a construção do ciclo de vida dos 

respectivos projetos. Todos os gestores afirmaram que o desenvolvimento dos projetos são 
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divididos, ao longo do tempo, em fases distintas que constituem o seu ciclo de vida. Uma vez 

constatado que os ciclos de vida dos projetos já haviam sido definidos no gerenciamento dos 

projetos, foi solicitado, aos gestores Gp1, Gp2 e Gp3 a apresentação do ciclo de vida dos 

projetos P1, P2 e P3, ao Decisor D. 

Os gestores informaram que a Empresa I adota uma estrutura para a representação do 

ciclo de vida de todos os seus projetos de desenvolvimento de software que consiste na 

estrutura do Processo Unificado de Desenvolvimento de Software (Jacobson et al, 1999). Em 

acordo, os gestores afirmaram que o ciclo de vida do projeto é dividido em fases genéricas 

que correspondem aos macroprocessos básicos do projeto e que são considerados marcos de 

referência ou milestones do projeto. Foram apresentados as fases do ciclo de vida dos projetos 

e os objetivos associados: 

 Concepção: tem como objetivos a análise da viabilidade do projeto, definição 

das necessidades mais críticas para as quais o software será desenvolvido e 

que corresponderão às funções principais do sistema, determinação e 

delimitação do seu escopo e identificação e avaliação dos riscos do projeto; 

 Elaboração: tem como objetivos a definição e descrição minuciosa da 

arquitetura do sistema suportando todos os requisitos selecionados a serem 

atendidos pelo software e o planejamento detalhado da construção do projeto; 

 Construção: tem como objetivo o desenvolvimento das funcionalidades do 

software de forma a atingir sua adequada capacidade operacional, envolvendo 

configuração, codificação e testes operacionais para sua implementação; 

 Transição: tem como objetivos a realização de testes integrados com usuários, 

correções de falhas identificadas, testes de validação das correções com os 

usuários, preparação do projeto para entrada em produção e realização de 

treinamentos. 

Uma vez apresentados os ciclos de vidas dos projetos P1, P2 e P3 ao Decisor D, os 

gestores Gp1, Gp2 e Gp3 identificaram, no workshop, a fase do ciclo de vida em que se 

encontravam os respectivos projetos. Os dados apresentados estão descritos na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Apresentação da fase atual do ciclo de vida de cada  projeto 

Projeto Fase do seu ciclo de vida 

Projeto P1 Elaboração 

Projeto P2 Construção 

Projeto P3 Transição 
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 Considerando as informações já apresentadas e compreendidas pelo Decisor D até a 

presente etapa, foi solicitado ao decisor determinar a periodicidade do processo de tomada da 

decisão de priorização dos projetos P1, P2 e P3 e de suas atividades. Analisando as exigências 

dos projetos apresentadas no Quadro 4.1, o ciclo de vida e a fase atual de cada projeto (Tabela 

4.1) e, conseqüentemente, o ambiente de incertezas que os projetos constituem, o Decisor D 

identificou a necessidade de realizar o processo de priorização mensalmente. Dessa forma, 

finalizado um mês após a realização desta aplicação, seria realizada uma reaplicação, no mês 

seguinte, considerando os projetos e atividades correntes nesse período. Nesta pesquisa, o mês 

no qual foi realizada a aplicação foi codificado por mês A. 

 

− Definição do nível de complexidade dos projetos 

O Decisor D definiu a complexidade de cada um dos projetos analisando as informações 

obtidas e descritas no Quadro 4.1. A complexidade do projeto foi considerada proporcional ao 

custo do projeto, por este ser, principalmente, resultante das necessidades de mobilização de 

tecnologia, mobilização de recursos humanos e contratação de recursos especializados o que 

caracteriza a complexidade da elaboração do projeto e das suas funcionalidades requeridas. O 

ranking do nível de complexidade atribuída pelo Decisor D aos projetos P1, P2 e P3 está 

apresentada na Tabela 4.2 a seguir. 

Tabela 4.2 – Definição do nível de complexidade dos projetos por parte do decisor 

Ranking do nível de complexidade dos projetos Projeto 

1º Projeto P3 

2º Projeto P2 

3º Projeto P1 

 

4.2 Fase 2: Estruturação do problema 

 A fase de Identificação do Cenário foi conduzida pelo analista de forma que os atores 

envolvidos no processo decisório pudessem expressar idéias, informações e necessidades do 

cenário de múltiplos projetos mais relevantes para o processo. Uma vez obtidos e 

apresentados os resultados da fase anterior ao Decisor D, seguiu-se para a fase de 

Estruturação do Problema. Esta fase foi conduzida pelo analista com a finalidade de auxiliar o 

Decisor D a extrair dos resultados anteriores um amplo entendimento do problema de decisão 

enfrentado, através da realização de uma estruturação do problema de decisão. Foi 
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direcionado um ambiente propício, ao Decisor D, para o levantamento dos dados de entrada 

do processo de decisão: as alternativas potenciais do problema e os critérios de avaliação. O 

analista conduziu o Decisor D ao estudo e compreensão do escopo detalhado dos projetos P1, 

P2 e P3, à identificação das alternativas do problema de decisão e formulação dos critérios 

relevantes para avaliação das alternativas. 

 

− Compreensão dos escopos dos projetos 

 Em workshop envolvendo o Decisor D, os gestores Gp1, Gp2 e Gp3 e analista para a 

realização desta etapa, foi introduzida discussão sobre a definição do escopo dos projetos P1, 

P2 e P3. Os gestores afirmaram que a construção do escopo do projeto constituía uma das 

práticas básicas do conjunto de metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos 

individuais adotadas pela Empresa I. Na fase de concepção de cada projeto, o gestor do 

projeto utiliza a ferramenta Estrutura Analítica do Projeto (EAP) para obter o escopo 

detalhado do projeto, de acordo com conhecimentos adquiridos no PMBOK (PMI, 2004).  

 Foi solicitado aos gestores Gp1, Gp2 e Gp3 apresentarem a EAP construída para cada 

projeto a fim de realizar uma revisão dos itens constituintes de cada EAP, de acordo com as 

etapas definidas no processo de construção da EAP do projeto descrito na Prática Padrão para 

Estruturas Analíticas do Projeto (PMI, 2001). A revisão da EAP construída para cada projeto 

foi realizada com auxílio da ferramenta computacional Microsoft Office Project, permitindo 

possíveis ajustes em sua constituição. Ao longo da revisão da EAP de cada projeto, o analista 

verificou a consistência do escopo definido para os projetos com o conhecimento adquirido 

através da caracterização dos projetos realizada na fase de Identificação do Cenário. 

 Consolidados os escopos detalhados dos projetos P1, P2 e P3, através de cada EAP 

construída, estes foram apresentados ao Decisor D, a fim de proporcionar a visualização 

estruturada do contexto do problema de decisão. Por envolver fatores sigilosos e contratuais, 

os escopos detalhados dos projetos não foram disponibilizados à visualização nesta aplicação. 

 

− Levantamento das atividades dos projetos 

A etapa de levantamento das atividades dos projetos P1, P2 e P3 também envolveu a 

presença dos gestores Gp1, Gp2 e Gp3. Para a determinação das atividades que constituíam 

alternativas do processo decisório, no período considerado nesta aplicação, foi necessário não 

apenas a identificação das atividades dos projetos a serem executadas nesse período, mas 

também a apresentação da programação dessas atividades. 



Capítulo 4 Aplicação Numérica
 

 87

A realização desta etapa ocorreu de forma simples. Como o macroprocesso de 

Concepção dos projetos P1, P2 e P3 já havia sido concluído, os gestores Gp1, Gp2 e Gp3 

haviam definido nesta fase, a partir do estudo dos itens entregáveis da EAP do projeto, as 

atividades a serem realizadas ao longo dos macroprocessos básicos do projeto, assim como 

haviam desenvolvido a programação dessas atividades através da construção da rede 

PERT/CPM de relações de precedências entre as atividades, utilizando a técnica PERT/CPM 

e com o apoio da ferramenta Microsoft Office Project. 

Analisando os projetos P1, P2 e P3, ao evidenciar que todas as atividades a serem 

executadas e a lógica de relacionamentos entre essas atividades estavam definidas, foi 

solicitado a cada um dos gestores Gp1, Gp2 e Gp3 o levantamento das atividades do respectivo 

projeto gerenciado que deveriam ser executadas ao longo do mês A, de acordo com a 

programação definida. Para realizar este levantamento, foi entregue a cada gestor um 

formulário eletrônico a ser preenchido com informações, conforme descrito na figura 4.1. 

Para o levantamento das atividades, foi solicitado aos gestores Gp1, Gp2 e Gp3 listarem 

no formulário eletrônico, para cada projeto P1, P2 e P3, as atividades que compunham o 

caminho crítico do projeto e que deveriam ser executadas no mês A e as demais atividades 

que compunham diferentes caminhos paralelos ao caminho crítico e que não mantinham 

restrições de precedências, podendo ser executadas simultaneamente ao longo do mês 

considerado. 

 

 
Figura 4.1 – Formulário eletrônico de levantamento das atividades do projeto 

  

 Os formulários preenchidos pelos gestores dos projetos P1, P2 e P3 foram entregues ao 

analista que consolidou os dados num único formulário, no mesmo formato, e o apresentou ao 
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Decisor D para definição das alternativas do processo decisório. Os resultados obtidos para o 

levantamento das atividades dos projetos P1, P2 e P3 a serem executadas simultaneamente no 

mês A estão descritos na tabela 4.3 a seguir. Por simplificação, a descrição das atividades não 

é constituída por características técnicas, isto requereria uma compreensão mais detalhada 

destas atividades. 

Tabela 4.3- Levantamento das atividades dos projetos P1, P2 e P3 a serem executadas no mês A 

Projeto Atividade Descrição Caminho 
Crítico 

Projeto P1  

Elaboração da Especificação 
Funcional 

Elaboração de especificações dos “Casos de Uso” 
das funcionalidades identificadas para o sistema S 

Definição e melhoria das 
telas do protótipo HTML 

Definição da identidade visual das páginas web e 
aperfeiçoamento do protótipo HTML com as 
funcionalidades identificadas 

N 

Elaboração do Documento de 
Arquitetura 

Elaboração do Documento de Arquitetura do 
sistema, identificando os principais módulos, 
interfaces e tecnologias 

N 

Projeto P2 

Implementação de 
páginas/interfaces 

Desenvolvimento de interfaces na web para acesso 
às funcionalidades S 

Customização do módulo de 
segurança 

Customização do módulo responsável por atribuir a 
proteção ao sistema N 

Customização do módulo de 
Download do conteúdo 

Customização do módulo responsável por gerenciar 
os downloads realizados N 

Customização de Plugins 
WMP 

Customização do módulo responsável por permitir 
ao usuário a visualização do arquivo no Windows 
Media Player 

N 

Projeto P3 

Testes de alimentação do SD 
Card 

Verificação da alimentação de arquivos de dados no 
principal dispositivo de armazenamento utilizado no 
sistema 

S 

Análise do Sistema de 
Arquivos do SD Card 

Checagem da lógica de persistência no SD Card, 
eliminando as possibilidades de corromper dados do 
sistema e perda de informações em arquivos de 
dados 

N 

Testes de transmissão do 
sinal GPRS utilizando antena 
repetidora 

Verificação e aperfeiçoamento da qualidade da 
comunicação GPRS com e sem antena repetidora, 
na descarga diária do equipamento 

N 

 

 Dentre as atividades levantadas, as atividades pertencentes aos caminhos críticos do 

projeto foram imediatamente priorizadas pelo Decisor D no mês A, uma vez que o atraso das 

atividades implicaria nos atrasos dos projetos, enquanto que as demais atividades constituíram 

o conjunto de alternativas potenciais do processo decisório de priorização de atividades ao 

longo do mês A.  
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 As atividades dos projetos P1, P2 e P3 que compuseram o conjunto de alternativas 

potenciais do processo de decisão foram codificadas e estão apresentadas na tabela 4.4 a 

seguir. 

Tabela 4.4 – Alternativas potencias do processo decisório de priorização de projetos e atividades 

Codificação Atividade Projeto 

A1 Definição e melhoria das telas do protótipo HTML – Projeto P1 
Projeto P1 

A2 Elaboração do Documento de Arquitetura – Projeto P1 Projeto P1 

A3 Customização do módulo de segurança – Projeto P2 Projeto P2 

A4 Customização do módulo de Download do conteúdo – Projeto P2 Projeto P2 

A5 Customização de Plugins WMP – Projeto P2 Projeto P2 

A6 Análise do Sistema de Arquivos do SD Card Projeto P3 

A7 Testes de transmissão do sinal GPRS utilizando antena repetidora Projeto P3 

 

 

− Critérios para avaliação das alternativas 

Esta etapa foi realizada através de reunião envolvendo o analista e o Decisor D com a 

finalidade do Decisor D definir os critérios do processo decisório para avaliação das 

alternativas. Os critérios corresponderam aos aspectos considerados pelo Decisor D, segundo 

o seu ponto de vista, como críticos ao gerenciamento dos múltiplos projetos P1, P2 e P3 e que 

exerciam influência significativa sobre a tomada de decisão de priorização entre as atividades 

dos projetos. 

Para a determinação dos critérios relevantes, o Decisor D apoiou-se no conhecimento 

adquirido para o problema de decisão ao longo do processo de estruturação do problema, com 

o auxílio do analista. O Decisor D levou em consideração a apresentação das necessidades 

simultâneas dos múltiplos projetos, a compreensão do escopo detalhado dos projetos, assim 

como o nível de complexidade dos projetos para definir os aspectos imprescindíveis para 

avaliar as atividades dos múltiplos projetos, a fim de estabelecer prioridades. 

 Os critérios definidos pelo Decisor D para a avaliação das alternativas no processo de 

decisão compreenderam critérios quantitativos e critérios qualitativos (Gomes et al, 2002). 

Para os critérios qualitativos foi necessário identificar os níveis de escalas de julgamentos ou 

níveis de preferências associados a esses critérios. Para cada critério qualitativo o analista 
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obteve, junto ao Decisor D, os níveis de preferência e as respectivas descrições e estas 

informações foram tabeladas (Tabela 4.5, Tabela 4.6 e Tabela 4.7). 

 A seguir estão descritos os critérios identificados pelo Decisor D e, quando necessário, 

os níveis de preferência definidos para os critérios: 

 Custo 

Corresponde ao custo ou valor monetário investido para a execução da atividade. É um 

critério quantitativo, cuja unidade de medida é a moeda corrente (Reais/R$) e foi mensurável 

a partir do Orçamento – Base definido para o mês A e disponibilizado pelos gestores P1, P2 e 

P3. Os dados que serão apresentados, logo a seguir, para as atividades em relação a este 

critério são valores aproximados e baseados nos dados reais, não violando a confidencialidade 

contratual. 

Ao definir este critério, o Decisor D argumentou que quanto maior o investimento 

empregado na realização de uma atividade, maior será a prioridade desta atividade em relação 

às demais, uma vez que maior deverá ser a atenção dedicada ao seu gerenciamento. 

 Duração 

 Consiste no tempo total estimado para a realização da atividade. Esse é um critério 

quantitativo, sua unidade de medida é em dias úteis (d) e sua mensuração foi obtida de acordo 

com a programação realizada para as atividades através da rede PERT/CPM definida e 

apresentada para cada projeto P1, P2 e P3. 

 Segundo o Decisor D, a duração da atividade exerce forte influência na definição da 

priorização da atividade, uma vez que uma atividade com elevada duração não deve ser 

executada no final da fase do projeto ao qual pertence, pois podem surgir problemas que 

proporcionem o seu atraso e, conseqüentemente, um atraso considerável do projeto. 

 Folga 

Corresponde a folga da atividade, ou seja, o tempo disponível à realização da atividade 

além da sua duração prevista, sem proporcionar atraso no projeto ao qual pertence. É um 

critério quantitativo, sua unidade de medida é em dias úteis (d) e foi mensurável a partir da 

rede PERT/CPM construída para cada projeto P1, P2 e P3. 

Para o Decisor D é fundamental a consideração da folga da atividade na avaliação de 

sua priorização, quanto menor a folga de uma atividade, maior atenção deve ser atribuída no 

seu gerenciamento de forma a evitar possíveis atrasos que, dependendo da dimensão, 

proporcionará atraso total do projeto. 
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 Mobilização de recursos humanos 

Esse critério reflete o nível de exigência de recursos humanos para a realização da 

atividade, quanto à diversidade de especialização desses recursos. O Decisor D argumentou 

que em projetos de desenvolvimento de softwares e soluções, existem atividades que devem 

ser desenvolvidas e executadas para atender inúmeras funcionalidades e, portanto, sua 

execução envolve conhecimentos em diversas áreas, necessitando de diferentes qualificações 

dos recursos. Essas atividades proporcionam a mobilização de recursos especializados, cujas 

funções são imprescindíveis à realização da atividade. Assim, quanto mais diversificada a 

qualificação de recursos exigidos para a execução da atividade, esta não pode ser realizada no 

final do projeto, uma vez que solicitará recursos especializados que, no momento da 

solicitação, podem estar indisponíveis ou alocados em outros projetos, resultando em atrasos 

da atividade e, portanto, atraso do projeto. 

Os níveis de preferência definidos para este critério qualitativo estão apresentados na 

Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Níveis de preferência associados ao critério Mobilização de recursos humanos 

Nível de preferência Descrição 

Multi-especializada A alternativa exige especializações diversificadas para a sua execução, envolvendo 

a mobilização de mais de um tipo de recurso especializado para desempenhar 

tarefas exclusivas e imprescindíveis ao alcance das funcionalidades da alternativa. 

Especializada A alternativa necessita da mobilização de um tipo de recurso especializado para a 

sua execução para desempenhar função específica e primordial ao alcance das 

funcionalidades da alternativa. 

Flexível A alternativa não exige qualquer tipo de recurso especializado, mas envolve a 

mobilização de recursos flexíveis, ou seja, recursos qualificados para desempenhar 

diferentes funções importantes para a execução da alternativa e que não requerem a 

atuação de especialistas. 

Pouco qualificada A alternativa não exige considerável qualificação dos recursos para a sua execução. 

São alternativas fáceis de serem desempenhadas, envolvendo a mobilização de 

recursos pouco qualificados, mas que possuem experiência suficiente para realizá-

las.  

Sem qualificação A alternativa não exige qualificação, nem exige experiência dos recursos 

envolvidos na sua execução. 

 

 Mobilização de tecnologia 

 Esse critério representa o grau de especialidade da tecnologia mobilizada para a 

execução da atividade. O Decisor D considerou este critério afirmando que as atividades 



Capítulo 4 Aplicação Numérica
 

 92

desempenhadas em projetos de desenvolvimento de software requerem o emprego de 

tecnologias que se diferenciam quanto à sua especialidade, que representa a especificação, 

complexidade e avanço tecnológico de suas funcionalidades. Quanto maior for a 

especialidade da tecnologia a ser mobilizada para a execução da atividade, maior deve ser a 

atenção direcionada ao gerenciamento desta atividade e esta não estará limitada à sua 

disponibilidade no mercado fornecedor e qualquer atraso na sua aquisição, proporcionará 

atraso da execução da atividade e, por conseguinte, um atraso do projeto.  

Os níveis de preferência definidos para o critério qualitativo mobilização de tecnologia 

estão apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Níveis de preferência associados ao critério Mobilização de tecnologia 

Nível de preferência Descrição 

Especial A alternativa requer o emprego de tecnologia “especial”, que consiste em tecnologia 

de ponta capaz de atender requisitos complexos e avançados. Sua aquisição tem 

urgência, por ser uma tecnologia com especificações exclusivas e sua aquisição é 

limitada a disponibilidade do mercado fornecedor.  

Específica A alternativa requer o emprego de tecnologia com funcionalidade específica capaz 

de atender requisitos específicos solicitados, que refletem complexidade 

considerável. Trata-se de tecnologia com características exclusivas, porém sua 

facilidade de aquisição é moderada pela grandeza da sua demanda, por ser 

comumente empregada no setor de TI para os fins aos quais se emprega. Atenção 

deve ser direcionada ao prazo estabelecido para o fornecimento desta tecnologia. 

Flexível A alternativa necessita do emprego de tecnologia flexível, que consiste na tecnologia 

que não é empregada para atender uma funcionalidade específica, mas diferentes 

requisitos comumente solicitados na execução de atividades. Trata-se de tecnologia 

de fácil aquisição e o seu fornecimento é facilmente gerenciável. 

Suporte A alternativa solicita apenas a mobilização de tecnologias de suporte. Constituem 

tecnologias básicas que são empregadas para proporcionar suporte à realização da 

atividade e consistem na principal interface entre o usuário e o hardware utilizado 

para a execução da atividade, tal como o sistema operacional. Mínimos ou quase 

nulos são os problemas de aquisição destas tecnologias. 

Nenhuma A alternativa não requer a mobilização de tecnologia. 

 

 Risco 

 Esse critério refere-se ao risco que atividade possui de apresentar problemas no alcance 

dos seus objetivos. De acordo com o Decisor D, a análise de riscos de execução da atividade é 

realizada considerando a complexidade envolvida no desenvolvimento de soluções requeridas 



Capítulo 4 Aplicação Numérica
 

 93

pela atividade. Quanto mais complexa for a solução a ser alcançada, maior será risco de 

surgirem problemas ao longo da sua execução. Atividades que possuem maior risco devem 

receber maior dedicação gerencial, não podendo ser realizadas no final da fase do projeto a 

qual pertence, de forma a gerenciar os riscos existentes, evitando problemas que 

desencadeiem atrasos da atividade e do projeto. 

Os níveis de preferência definidos para o critério qualitativo risco estão apresentados na 

Tabela 4.7. 

Tabela 4.7– Níveis de preferência associados ao critério Risco 

Nível de preferência Descrição 

Muito alto Alternativa que apresenta um percentual de riscos associados à ocorrência de 

problemas, ao longo de sua execução, superior a 50%. 

Alto Alternativa que apresenta um percentual de riscos associados à ocorrência de 

problemas, ao longo de sua execução, entre 50% e 25%. 

Médio Alternativa que apresenta um percentual de riscos associados à ocorrência de 

problemas, ao longo de sua execução, entre 24,9% e 12,5%. 

Baixo Alternativa que apresenta um percentual de riscos associados à ocorrência de 

problemas, ao longo de sua execução, entre 12,4% e 4%. 

Desprezível Alternativa que apresenta um percentual de riscos associados à ocorrência de 

problemas, ao longo de sua execução, inferior a 4%. 

 

Outro critério que compôs o conjunto de critérios do processo decisório, juntamente 

com os critérios definidos pelo Decisor D, foi o critério definido como intrínseco a proposta: a 

importância relativa entre os projetos. 

 Importância relativa entre os projetos 

Esse critério reflete a importância de cada um dos projetos em relação aos demais 

projetos no cenário pesquisado, atribuída pelo Decisor D de acordo com as suas preferências. 

Para obter os resultados para esse critério, junto ao Decisor D, foi utilizada a metodologia de 

avaliação global direta. 

Antes de dar início ao processo de avaliação direta, foi argumentado ao Decisor D sua 

possibilidade de avaliar adequadamente a importância entre os projetos. O Decisor D afirmou 

poder definir as suas preferências entre os projetos, com o auxílio do conhecimento adquirido 

na fase de estruturação do problema realizada anteriormente, que facilitou a caracterização 

dos projetos P1, P2 e P3. Assim, foi considerado que o decisor possuía capacidade para 

atribuir pesos adequados a cada um dos projetos representando a sua importância em relação 
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aos demais, o que permitiu a utilização da metodologia de avaliação global direta sem 

dificuldades. 

Dando início á avaliação direta, foi solicitado ao Decisor D ordenar os projetos P1, P2 e 

P3, de acordo com o seu julgamento de importância, do mais importante para o menos 

importante. Em seguida, foi questionado ao Decisor D atribuir um valor de 0 a 100 a cada 

projeto, de acordo com a ordenação estabelecida. Estes valores corresponderam aos pesos dos 

projetos. O primeiro projeto da ordenação recebeu o maior peso, o último projeto recebeu o 

menor peso e outro projeto um valor que refletiu a sua importância relativa aos demais. Após 

atribuídos os pesos dos projetos, seus valores foram normalizados pelo analista. 

A tabela 4.8 apresenta o resultado obtido para a importância relativa entre os projetos, 

representada pela atribuição de pesos aos projetos. 

Tabela 4.8 – Pesos atribuídos pelo Decisor D  aos projetos: Importância relativa entre os projetos 

Projeto Peso 

P1 0,25 

P2 0,33 

P3 0,42 

 

Na avaliação das alternativas em relação a esse critério, todas as atividades pertencentes 

a um mesmo projeto receberão um mesmo valor nesta avaliação, que corresponderá ao peso 

normalizado atribuído ao projeto. Como exemplo a alternativa A4 receberá como avaliação 

neste critério o valor 0,33 que corresponde ao peso atribuído ao projeto ao qual esta 

alternativa pertence, o projeto P2. 

As atividades dos projetos P1, P2 e P3 que compuseram o conjunto de alternativas 

potenciais do processo de decisão foram codificadas e apresentadas na tabela 4.9 a seguir. 
Tabela 4.9 – Alternativas potencias do processo decisório de priorização de projetos e atividades 

Codificação Critério 

Cr1 Custo 

Cr2 Duração 

Cr3 Folga 

Cr4 Mobilização de recursos humanos 

Cr5 Mobilização de tecnologia 

Cr6 Risco 

Cr7 Importância relativa entre os projetos 
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4.3 Fase 3: Avaliação das alternativas 

Com a identificação das alternativas potenciais do processo de decisão e a definição dos 

critérios de avaliação, foi iniciada a fase de avaliação das alternativas. Nesta fase  o Decisor D 

determinou a performance das alternativas em cada um dos critérios de acordo com o seu 

sistema de valores. Em seguida, foi realizada a aplicação do método multicritério 

PROMETHEE II e todos os parâmetros de entrada do método foram definidos junto ao 

Decisor D representando as suas preferências. 

 Para a realização desta fase foi imprescindível o contato face a face com o Decisor D 

para facilitar e assegurar sua compreensão relativa ao método multicritério aplicado e aos 

parâmetros envolvidos. Esta fase foi realizada em reunião, através de discussão aberta entre o 

analista e o decisor, sendo que o analista coletou todos os dados necessários, tabelando-os 

conforme apresentados nas etapas seguintes. 

 

− Avaliação das alternativas em relação aos critérios 

As alternativas potencias do processo de decisão, An, e os critérios de avaliação, Crk, 

foram dispostos na matriz de avaliação das alternativas em função dos critérios definidos pelo 

Decisor D, conforme apresentado na tabela 4.13. A matriz foi apresentada ao Decisor D para 

dar início ao processo de avaliação das alternativas. Os dados da matriz foram reapresentados 

ao Decisor D, esclarecendo alternativas, critérios e níveis de preferências definidos para a 

avaliação relativa aos critérios subjetivos. 

Foi solicitado ao Decisor D realizar o julgamento das alternativas em relação a cada um 

dos critérios, avaliando a performance das alternativas nos critérios considerados. A avaliação 

das alternativas foi apresentada pelo Decisor D ao analista, em reunião, através de uma 

discussão aberta. 

As performances das alternativas em relação aos critérios Cr1, Cr2, Cr3 e Cr7 foram 

facilmente definidas pelo Decisor D, uma vez que correspondiam a critérios quantitativos e 

suas mensurações foram obtidas através de estudos específicos que foram citados na fase 

anterior, na descrição desses critérios. Os resultados obtidos para avaliação das alternativas 

em relação a esses critérios estão descritos na tabela 4.13. 

Os critérios Cr4, Cr5 e Cr6 são critérios de natureza subjetiva e considerando os níveis 

de escalas definidos para esses critérios, na fase anterior, estas não podem ser utilizadas numa 

análise comparativa. Dessa forma, foram adotadas para esses critérios escalas de comparação 

verbal para converter as avaliações subjetivas, realizadas pelo Decisor D, em escalas 
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numéricas. As conversões realizadas para esses critérios estão descritas a seguir nas tabelas 

4.10, 4.11 e 4.12. 

Tabela 4.10 – Conversão de escala verbal em escala numérica para o critério Cr4 

Escala Verbal Escala Numérica 

Multi-especializada 1,00 

Especializada 0,75 

Flexível 0,50 

Pouco qualificada 0,25 

Sem qualificação 0,00 

 

Tabela 4.11 – Conversão de escala verbal em escala numérica para o critério Cr5 

Escala Verbal Escala Numérica 

Especial 1,00 

Específica 0,75 

Flexível 0,50 

Suporte 0,25 

Nenhuma 0,00 

 

Tabela 4.12– Conversão de escala verbal em escala numérica para o critério Cr6 

Escala Verbal Escala Numérica 

Muito alto 1,00 

Alto 0,75 

Médio 0,50 

Baixo 0,25 

Desprezível 0,00 

 

Os resultados da avaliação das alternativas em relação aos critérios apresentados pelo 

Decisor D foram dispostos na matriz de avaliação das alternativas, conforme apresentados a 

seguir na tabela 4.13. Para os critérios qualitativos, Cr4, Cr5 e Cr6, as performances avaliadas 

foram apresentadas em escalas numéricas. 
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Tabela 4.13 – Matriz de avaliação das alternativas em relação aos critérios realizada pelo Decisor D 

Alternativas 
Critérios 

Cr1 (R$) Cr2 (dias) Cr3 (dias) Cr4 Cr5 Cr6 Cr7 

A1 7.500,00 8 37 0,75 0,75 0,25 0,25 

A2 12.600,00 15 12 1,00 0,50 0,25 0,25 

A3 18.350,00 7 27 0,75 1,00 0,50 0,33 

A4 24.550,00 10 21 1,00 1,00 0,75 0,33 

A5 14.300,00 5 45 0,50 0,75 0,25 0,33 

A6 27.800,00 14 16 1,00 0,75 0,75 0,42 

A7 35.000,00 21 11 1,00 1,00 1,00 0,42 

 

− Aplicação do Método Multicritério 

A definição das avaliações, pelo Decisor D, das alternativas em relação a cada um dos 

critérios foi o marco que permitiu dar inicio ao processo de aplicação do Método 

Multicritério. 

Para o problema de decisão estruturado, foi aplicado o procedimento do Método 

Multicritério PROMETHEE II (BELTON e STEWART, 2002; MACHARIS et al., 1998) 

descrito no Capítulo 02 do presente trabalho. Para aplicação do método foram utilizadas, 

como ferramentas de apoio para a realização dos cálculos o software Decision Lab 2000 que 

consiste numa ferramenta de análise multicritério e de apoio à decisão apoiada na 

implementação dos métodos PROMETHEE e GAIA. A aplicação foi realizada em reunião 

entre o analista e o Decisor D ocorrendo discussões abertas e todos os dados apresentados 

foram coletados pelo analista e tabelados, conforme será apresentado a seguir. 

Primeiramente, foi necessário o Decisor D definir informações adicionais requeridas 

pelo método PROMETHEE II. 

 

 Importância relativa entre os critérios 

O método requer informações intercritério que corresponde à atribuição de pesos aos 

critérios representando a importância relativa entre os critérios julgada pelo Decisor D 

segundo as suas preferências. 

Para definir os pesos dos critérios (wk), foi considerado que o Decisor D possuía 

capacidade para atribuir pesos adequados e foi utilizado o método de avaliação global direta. 

Os pesos foram definidos de acordo com o sistema de preferências do Decisor D. Os pesos 
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definidos foram normalizados pelo analista. Os resultados obtidos estão descritos na tabela 

4.14 a seguir. 

Tabela 4.14 – Pesos dos critérios definidos pelo Decisor D 

Critério Cr1 Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6 Cr7 

Peso (wk) 0,13 0,17 0,11 0,17 0,09 0,15 0,18 

 

 Funções de preferência 

Outra informação adicional necessária a aplicação do PROMETHEE II é a intracritério 

ou noção de critério generalizado. Para cada critério, foi solicitado ao Decisor D definir uma 

função de preferência para a comparação entre os pares de alternativas, escolhida entre as 

opções de funções de preferência associadas aos critérios generalizados sugeridos pelo 

PROMETHEE (Quadro 2.1) (BELTON e STEWART, 2002). 

A função de preferência foi definida para cada critério Crk pelo Decisor D com o auxílio 

do analista, representando o comportamento do aumento da preferência do decisor com a 

diferença entre as avaliações das alternativas em cada um dos critérios. 

A função de preferência associada a cada critério foi utilizada para definir os valores de 

comparações entre pares de alternativas em relação ao critério, assumindo valores entre 0 e 1 

nas avaliações. Para obter esta informação intracritério, algumas funções exigem que o 

Decisor D defina parâmetros que refletem limiares: o parâmetro p, valor acima do qual há 

preferência de uma alternativa em relação à outra e o parâmetro q que representa o limiar 

abaixo do qual há indiferença entre as alternativas. 

Para cada critério o Decisor D definiu uma função de preferência, os parâmetros 

requeridos por cada função e o seu objetivo de maximização ou minimização do critério. Os 

resultados foram tabelados, conforme a tabela 4.15 a seguir. 

Tabela 4.15 – Funções de preferência e parâmetros definidos pelo Decisor D para cada  critério 

Critério Função de Preferência Parâmetro q Parâmetro p Min/Max 

Cr1 Tipo V – Critério Linear 7.000,00 15.000,00 Max 

Cr2 Tipo II – Critério U 5 - Max 

Cr3 Tipo V – Critério Linear 5 20 Min 

Cr4 Tipo III – Critério V - 0,50 Max 

Cr5 Tipo II – Critério U 0,25 - Max 

Cr6 Tipo I – Critério Usual - - Max 

Cr7 Tipo I – Critério Usual - - Max 

 



Capítulo 4 Aplicação Numérica
 

 99

Definidas as informações necessárias a aplicação do PROMETHEE II, foram obtidos os 

dados de entrada para a aplicação do método através do software Decision Lab 2000. A 

utilização desta ferramenta, cuja plataforma é definida através do procedimento de cálculos 

matemáticos envolvendo as variáveis e equações matemáticas que constituem a metodologia 

do PROMETHEE, facilitou a obtenção do resultado do método PROMETHEE II para o 

problema de decisão em análise. A interface do software Decision Lab foi apresentada ao 

Decisor D, em reunião com o analista, e foi iniciada a introdução dos dados. 

As seguintes informações definidas pelo Decisor D constituíram os dados de entrada do 

software Decision Lab: 

 

 Avaliação das alternativas potenciais, An, em cada um dos critérios do processo 

decisório, Crk; 

 Pesos (wk) atribuídos aos critérios, representando a importância relativa entre eles; 

 Funções de preferência associadas aos critérios; 

 Parâmetros q e p requeridos por cada função; 

 Objetivo de maximização ou minimização de cada critério (Max/Min). 

 

Todos esses dados foram introduzidos no software Decision Lab, conforme interface do 

software com o usuário apresentada na figura 4.2 a seguir. 

 

Figura 4.2 – Interface do software Decision Lab  e introdução  os dados de entrada necessários a 

aplicação do PROMETHEE II 
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Após a inserção das informações definidas pelo Decisor D, foi possível ao software 

Decision Lab fornecer o resultado da aplicação do PROMETHEE II para o problema de 

decisão de priorização dos projetos e atividades, no ambiente de múltiplos projetos em 

análise. 

Foram obtidos os fluxos de sobreclassificação positivo, Φ+(An), e negativo, Φ-(An), e, 

conseqüentemente, o fluxo líquido de sobreclassificação, Φ(An), para cada uma das 

alternativas que de acordo com o método PROMETHEE II descrito no Capítulo 02, definem 

as relações de sobreclassificação entre as alternativas. Os resultados estão apresentados a 

seguir na tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 –Resultado obtido através do software Decision Lab para o fluxo líquido de sobreclassificação de 

cada uma das alternativas do processo decisório 

Alternativa Φ+(An) Φ --(Na) Φ(An) 

A1 0,0178 0,5416 - 0,5238 

A2 0,1954 0,3801 - 0,1846 

A3 0,1966 0,3392 - 0,1426 

A4 0,3085 0,1337 0,1749 

A5 0,0600 0,5276 - 0,4676 

A6 0,5032 0,0539 0,4494 

A7 0,6944 0,0000 0,6944 

 

 

Uma alternativa A1 sobreclassifica as demais alternativas que possuírem Φ(An) menor 

que Φ(A1). O resultado da aplicação do método PROMETHEE II é dado pela ordenação 

decrescente dos valores dos fluxos líquidos das alternativas, estabelecendo uma pré-ordem 

completa entre as alternativas, ou seja, o ranking das alternativas definido pela ordem 

decrescente de preferências do Decisor D, com possibilidade de empate entre alternativas. 

Este resultado foi fornecido pelo software Decision Lab para o problema de decisão em 

estudo, a partir da interface ilustrada na figura 4.3 que representa o ranking das alternativas 

obtido para o Decisor D. 
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Figura 4.3 – Interface do Ranking das alternativas definido pelo Decisor D, a partir da aplicação do método 

PROMETHEE II através do software Decision Lab 

 

4.4 Fase 4: Tomada de Decisão 

O resultado da aplicação do Método Multicritério ao problema de decisão em estudo 

consistiu na recomendação de uma solução a este processo de tomada de decisão, ou seja, o 

ranking obtido para as alternativas potenciais do processo decisório correspondeu ao resultado 

obtido para a priorização dos projetos P1, P2 e P3 e suas atividades a serem executadas no mês 

A., considerando preferências definidas pelo Decisor D. 

A metodologia multicritério aplicada consistiu numa ferramenta de apoio à decisão. A 

solução recomendada, a partir da aplicação do PROMETHEE II, para o processo de tomada 

de decisão enfrentado pelo Decisor D, foi resultante da consideração de fatores que refletiram 

as preferências do Decisor D. Foram incorporados à aplicação do método os seguintes 

aspectos definidos pelo Decisor D: os critérios definidos como relevantes para avaliar 

prioridades entre as atividades, as escalas qualitativas de julgamentos desses critérios, a 

importância atribuída entre esses critérios, a importância relativa definida entre os projetos P1, 

P2 e P3, o objetivo de maximização ou minimização de cada critério e a função de preferência 

associada a cada critério e seus respectivos parâmetros representando o comportamento do 

aumento da preferência do decisor com a diferença entre o desempenho das alternativas no 

critério. Todos estes aspectos foram definidos pelo Decisor D de acordo com o seu sistema de 
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valores. Dessa forma, o emprego do método multicritério ao problema de decisão incidiu para 

apoiar o Decisor D na tomada de decisão, sendo capaz de auxiliá-lo em obter solução a difícil 

tarefa de equacionar a avaliação das diferentes alternativas em múltiplos critérios 

conflituosos, incorporando o sistema de preferências do Decisor D e, assim, alcançar uma 

solução adequada para a priorização dos projetos e atividades em análise, definida de acordo 

com o melhor desempenho médio das alternativas em todos os critérios considerados. 

O ranking das alternativas do processo decisório, obtido a partir da aplicação do método 

multicritério, foi apresentado ao Decisor D como solução recomendada à priorização dos 

projetos P1, P2 e P3 e suas atividades, definindo a ordem de prioridade em que as atividades 

deveriam ser executadas e deveriam receber maior acompanhamento gerencial ao longo do 

mês A. A tabela 4.17 consiste na solução apresentada, indicando a priorização definida entre 

as atividades e, implicitamente, entre os projetos P1, P2 e P3. 

 

Tabela 4.17 – Priorização de projetos e atividades da Empresa I,  no mês A, de acordo com as preferências do 

gestor de múltiplos projetos, o Decisor D 

Ranking Atividade Descrição Projeto 

1º A7 Testes de transmissão do sinal GPRS utilizando antena repetidora Projeto P3 

2º A6 Análise do Sistema de Arquivos do SD Card Projeto P3 

3º A4 Customização do módulo de Download do conteúdo – Projeto P2 Projeto P2 

4º A3 Customização do módulo de segurança – Projeto P2 Projeto P2 

5º A2 Elaboração do Documento de Arquitetura – Projeto P1 Projeto P1 

6º A5 Customização de Plugins WMP – Projeto P2 Projeto P2 

7º A1 Definição e melhoria das telas do protótipo HTML – Projeto P1 
Projeto P1 

 

Nesta aplicação, a solução recomendada ao processo decisório foi aceita com satisfação 

pelo Decisor D que julgou adequada a ordenação estabelecida para as atividades. Assim, para 

este estudo de caso especifico não foi necessária a realização da etapa de resolução de 

conflitos. 

O Decisor D apresentou, em workshop, a solução definida para priorização dos projetos 

P1, P2 e P3 e suas atividades, ao longo do mês A, aos gestores Gp1, Gp2 e Gp3. Esta solução 

também foi empregada para auxiliar no planejamento da capacidade da Empresa I no mês A. 

Considerando o quadro de recurso da Empresa I, o Decisor D definiu a alocação dos recursos 

de forma a atender a priorização definida para as atividades e apresentou-a aos gestores Gp1, 
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Gp2 e Gp3. A solicitação de recursos por parte das atividades foi atendida conforme sua 

posição no ranking definido através da priorização.  

Através da solução obtida para a priorização dos projetos e atividades, o Decisor D 

obteve uma coordenação programada dos múltiplos projetos para o mês A, uma vez que para 

definir esta priorização foram considerados os critérios definidos pelo Decisor D que refletem 

as exigências simultâneas das atividades dos projetos P1, P2 e P3 nesse período como o 

investimento necessário para a realização da atividade, a mobilização de recursos humanos e a 

mobilização de tecnologia necessária a cada atividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 Considerações finais 

O estudo desenvolvido neste trabalho está relacionado à problemática de priorização de 

projetos e atividades, enfrentada em cenários de múltiplos projetos. Com base na revisão da 

literatura realizada, constatou-se que o processo de priorização dos projetos e de suas 

atividades simultâneas constitui um imenso problema para o gestor dos múltiplos projetos, 

uma vez que este processo sofre a influência de critérios conflituosos, resultando em 

dificuldades para equacionar a prioridade de um projeto em relação a outro e de suas 

atividades. O presente trabalho contribui com uma abordagem alternativa para auxiliar o 

gestor de múltiplos projetos no processo de priorização de projetos e atividades, facilitando, 

por meio da utilização da metodologia de apoio multicritério a decisão, a consideração da 

influência dos critérios relevantes sobre a definição das prioridades entre as alternativas de 

decisão. 

O emprego da metodologia da Pesquisa Operacional para a modelagem de problemas de 

decisão contribuiu para a estruturação da sistemática proposta. As fases constituintes da 

sistemática foram definidas incorporando as fases do processo de modelagem da Pesquisa 

Operacional, seu seqüenciamento lógico e seus objetivos, com o intuito de desenvolver uma 

sistemática capaz de modelar o problema de decisão em estudo, representado o 

comportamento real do problema, de forma que os seus resultados sejam traduzidos em 

decisão. 

A realização da contextualização do problema, fundamentada através da Pesquisa in 

loco, a partir da identificação e evidenciação das problemáticas intrínsecas ao cenário de 

múltiplos projetos, contribuiu à estruturação da sistemática proposta, identificando aspectos 

importantes a serem incorporados ao longo de suas etapas constituintes. 

Ferramentas científicas de apoio a decisão incorporadas à estruturação da sistemática, 

tais como: método brainstorming, workshop e checklist, permitiram estabelecer um fluxo 

adequado de informações entre os atores do processo decisório, que contribuiu para identificar 

as necessidades simultâneas dos múltiplos projetos e proporcionar, aos atores do processo 

decisório, um melhor aprendizado do problema enfrentado. 
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A aplicação numérica realizada proporcionou um melhor entendimento acerca do 

comportamento da sistemática ao auxiliar no processo de tomada de decisão. A aplicação 

permitiu constatar a importância das fases de identificação do cenário e estruturação do 

problema para direcionar à solução significativa obtida para o problema de decisão. Através 

do desenvolvimento destas fases, foi possível, aos atores envolvidos, expor seus julgamentos 

subjetivos e aspectos poucos tangíveis e estes foram incorporados na modelagem do processo 

de decisão. 

Através do resultado obtido na aplicação numérica foi possível verificar que a 

sistemática proposta é capaz de proporcionar o ranking das alternativas do processo de 

decisão, segundo a melhor performance média das alternativas relacionada a todos os critérios 

considerados no processo decisório, incorporando as preferências do decisor. 

É importante ressaltar que embora a aplicação numérica tenha sido ilustrada em 

cenários de múltiplos projetos de Tecnologia da Informação (TI), a proposta pode ser aplicada 

a outros cenários de múltiplos projetos. A aplicação foi realizada para ilustrar a utilização da 

sistemática e é válido compreender que, por simplificação, foram envolvidas poucas 

alternativas de decisão e poucos projetos de um cenário de múltiplos projetos, de forma que, a 

sistemática, em casos reais, pode envolver várias alternativas e projetos, o que irá depender do 

contexto ao qual será aplicada. 

Foi constatado que a adoção da sistemática pode contribuir significativamente a uma 

solução aceitável para a priorização de projetos e atividades, uma vez que a sua estruturação 

permitiu considerar o levantamento e compreensão, por parte do decisor, das necessidades 

que caracterizam o cenário de múltiplos projetos, que são incorporadas no processo de 

modelagem do problema de decisão, de forma que o resultado obtido se destinará a atender as 

exigências simultâneas dos projetos e a programação coordenada dos múltiplos projetos. 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

As recomendações sugeridas a seguir, quanto à elaboração de trabalhos futuros, têm 

como objetivo dar prosseguimento ao estudo realizado e proporcionar o enriquecimento ao 

trabalho, contribuindo ao cenário de múltiplos projetos: 

 

− O desenvolvimento de outros modelos para auxiliar o processo de priorização de 

projetos e atividades, em ambiente de múltiplos projetos, incorporando outros 
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métodos matemáticos que se adéqüem às características do problema de decisão, 

sendo aptos para apoiar a avaliação de prioridades entre as alternativas; 

 

− A incorporação à sistemática proposta da restrição de disponibilidade de recursos no 

cenário de múltiplos projetos, de forma a realizar a priorização de projetos e 

atividades, sob restrições de recursos; aplicando-se para isto a programação linear 

associada à metodologia multicritério, as quais irão permitir obter o ranking das 

alternativas, avaliando possibilidades da disponibilização de recursos, sob a 

influência de múltiplos critérios; 

 

− A aplicação da sistemática proposta ao contexto de organizações que operam 

múltiplos projetos, envolvendo um maior número de projetos simultaneamente 

desenvolvidos na organização e uma quantidade considerável de atividades a serem 

realizadas; 

 

− A propagação de estudos aprofundados relacionados a cada uma das problemáticas 

inerentes ao cenário de múltiplos projetos, identificadas no presente trabalho, a partir 

da etapa de contextualização do problema, investigando e apresentado causas 

possíveis; 

 

− O desenvolvimento de modelos para apoiar a resolução das diferentes problemáticas 

identificadas como inerentes ao cenário de múltiplos projetos. Tais problemáticas 

incluem a necessidade de modelos orientados para auxiliar processos de decisão em 

grupo, capazes de incorporar as preferências conflitantes de um grupo de decisores. 
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