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RESUMO 

Este trabalho busca propor um modelo de planejamento de recursos humanos em ambientes de 

múltiplos projetos, analisando modelos teóricos e ferramentas. Inicialmente será apresentado 

um referencial teórico, abrangendo todo aspecto de gerenciamento de múltiplos projetos, 

portfólio, programas, priorização de projetos e gerenciamento de recursos humanos, por 

conseguinte será analisado as ferramentas disponíveis e os métodos em planejamento de 

recursos em ambiente de múltiplos projetos. Por fim, sintetizar o método de planejamento de 

recursos em ambiente de gerenciamento de múltiplos projetos e suas características, com o 

objetivo de promover a sinergia entre os projetos, buscar eficiência na gestão para melhor 

atender o planejamento estratégico da empresa, resultando em um método. 

Palavras Chave: Planejamento Estratégico, Múltiplos Projetos, Planejamento, Recursos 

Humanos. 

    



ABSTRACT 

This study attempts to propose a model of human resource planning in an environment of 

multiple projects, analyzing theoretical models and tools. Initially a literature review will be 

presented: the aspect of managing multiple projects, portfolio, program, project prioritization 

and human resources management, therefore will be analyzed the available tools and methods 

in planning resources multiple project environment. Finally, synthesize the method in resource 

planning in managing multiple projects environment and their characteristics, in order to 

synergy between the projects, get efficient management to better serve of the organization's 

strategic planning, resulting in a method. 

 Key Words: Strategic Planning, Multiple Projects, Planning, Human Resources. 
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1. INTRODUÇÃO  

O gerenciamento de múltiplos projetos é um novo desafio para organizações que, com a 

implantação das boas práticas de gerenciamento de projetos desenvolvido por instituições como 

o PMI, sofrem com a carência de coerência em priorização, categorização, aplicação de 

ferramentas e gestão de múltiplos projetos.  

Essa carência inicia-se pela inexistência de uma linguagem padrão para esse tipo de 

gestão. Diferentemente da gestão de projetos que apresenta um glossário padronizado de termos 

de projeto, no ambiente de programa, portfólio e múltiplos projetos não há esse alinhamento. 

Há uma crença equivocada de que categorização de projetos e priorização de projetos são 

sinônimos, entretanto categorização de projetos está relacionada a elementos mensuráveis como 

custo e duração, por exemplo, já a priorização refere-se à necessidade, urgência e criticidade 

dos prazos de entrega. Portanto são elementos de análise relacionados devendo ser tratados 

sempre com distinção evitando conclusões equivocadas. 

Múltiplos projetos possuem diversas particularidades difíceis de serem gerenciadas, 

como os alocação de recursos e custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles que não podem 

ser diretamente rastreados até um projeto especifico e portanto serão acumulados e igualmente 

distribuídos entre múltiplos projetos através de um procedimento pré-aprovado.  

O outro desafio para o gerente de múltiplos projetos está no planejamento de recursos 

humanos no ambiente de diversos projetos que gerencia. Geralmente o planejamento de 

recursos está diretamente relacionado ao planejamento estratégico da empresa. O gestor tem a 

função de alocar os recursos disponíveis de forma a respeitar e atender os prazos, custos, escopo 

e qualidade requisitados pelos diversos projetos. No entanto, os recursos disponibilizados são 

limitados e devem ser utilizados de maneira eficiente e equilibrada.  

Este estudo foca no planejamento de recursos humanos em ambiente de gerenciamento 

de múltiplos projetos, como um processo de gestão. Este trabalho apresentará um método e 

ferramentas de gestão de modo que os recursos alocados atendam eficientemente os diversos 

projetos em andamento simultâneo. 

1.1 Problemas no Gerenciamento de Desenvolvimentos de Projetos Internos 

De acordo com a tese de SUVI ELONEN E KARLOS A. ARTTO (2002), um dos 

problemas mais relevantes para empresas que trabalham com regime de Gerenciamento de 
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Múltiplos Projetos é o que chamam de “Falta de recursos, competência e métodos”, que pode 

ser descrito como “métodos e metodologia para avaliação e validação de portfólio, programas 

e projetos é falho, recursos humanos são escassos e em muitos casos não há comprometimento 

nem competência adequados ao que o projeto requisita”. 

No ambiente empresarial totalmente globalizado que vivemos hoje, muitas empresas 

dificilmente conseguem sobreviver com apenas um único projeto, sendo necessário diversificar 

seus produtos adicionando novos projetos com execução simultânea, a fim de atender os 

objetivos da empresa a médio e longo prazos. Este ambiente de múltiplos projetos exige grandes 

mudanças na forma de planejamento dos recursos, diferente da realizada em projetos 

individuais e/ou simples. 

Diante deste cenário pretendemos neste estudo tentar responder algumas questões: 

 Existe algum método de planejamento de recursos humanos em um ambiente de 

múltiplos projetos? 

 Existem ferramentas que contribuem para o gerenciamento de recursos humanos em um 

ambiente de múltiplos projetos? 

 Existe uma maneira eficiente de gerenciar os recursos humanos em múltiplos projetos? 

 Com o gerenciamento de múltiplos projetos, como seria possível usufruir da sinergia 

gerada entre as diversidades de projetos? 

 De forma quantitativa, quanto é possível usufruir desse modelo para promover a sinergia 

entre projetos? 

1.2 Delimitação do Estudo 

Neste trabalho nos limitaremos a abordar as seguintes problematizações: 

 Existem ferramentas que contribuem para o gerenciamento de recursos humanos em um 

ambiente de múltiplos projetos? 

 Existe algum método de planejamento de recursos humanos em um ambiente de 

múltiplos projetos? 

1.3 Hipótese do Trabalho 

Existem métodos e ferramentas de gerenciamento de recursos em ambiente de múltiplos 

projetos. 
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1.4 Objetivos de trabalho 

Apresentar um modelo de planejamento de recursos humanos em ambientes de múltiplos 

projetos. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Categorizar ferramentas para aplicar na gestão de recursos humanos em ambientes de 

múltiplos projetos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Estudar modelos teóricos de gerenciamento de múltiplos projetos; 

 Elaborar uma pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de projetos, 

programas, portfólio e múltiplos projetos; 

 Pesquisa bibliográfica sobre múltiplos projetos; 

 Pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de recursos humanos e 

planejamento; 

 Apresentar relações e diferenças entre gerenciamento de projetos, programas, 

portfólio e múltiplos projetos; 

 Apresentar métodos de gerenciamento e planejamento de múltiplos projetos; 

 Apresentar ferramentas de gerenciamento e planejamento de recursos humanos; 

 Apresentar os resultados relacionando os métodos e as ferramentas de 

planejamento de recursos humanos em ambientes de múltiplos projetos; 

1.5 Justificativa  

De acordo com PAYNE 1995, a gestão de vários projetos simultaneamente é uma 

situação diária e comum. Acredita-se que mais de 90%, em termos de valor, de todos os projetos 

ocorrem em um contexto de ambiente de múltiplos projetos. Geralmente esses projetos são 

menores do que os grandes simples projetos contemporâneos. Eles não têm, portanto, o luxo de 

recursos dedicados, mas devem compartilhar pelo menos alguns recursos com outros projetos 

que estão acontecendo em paralelo. 

Na prática gerentes de projetos são tipicamente responsáveis por múltiplos projetos e 

realizam diversas tarefas. Embora a literatura predominantemente analise os projetos de modo 
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individual (tarefas, para determinada questão abordada é admissível ver toda a empresa como 

um único projeto.  

Geralmente modelos de gerenciamento de projetos enfatizam o planejamento diário, 

mensal ou anual e o método de priorização de projetos é embasado no nível de urgência, risco, 

custos, complexidade ou mesmo devido à relação da empresa com o cliente. A priorização de 

projetos deve ser baseada em sua relativa importância e contribuição com o planejamento 

estratégico da empresa. 

Um ambiente de múltiplos projetos requer eficiência para realizar o trabalho necessário 

utilizando menos recursos, requer processos dinâmicos para determinar o quanto de recursos 

devem ser alocados e requer a definição de um realista esquema para novos projetos, 

especialmente quando adicionados a um conjunto existente de projetos.   

Para ser eficiente na condução de vários projetos simultâneos em ambientes dinâmicos, 

este estudo propõe um modelo de planejamento de recursos humanos que os gerentes de 

múltiplos projetos podem seguir para a eficiência na gestão de vários projetos, dentro do 

portfólio coorporativo. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturada no seguintes capítulos: 

Capitulo 01: Apresentar ao leitor o tema do presente trabalho. 

Capitulo 02: Apresentar os conceitos teóricos de gerenciamento de projetos, programas, 

portfólio, múltiplos projetos, priorização de projetos e recursos humanos. 

Capitulo 03: Categorizar as ferramentas e métodos de gestão de recursos humanos 

buscando relaciona-los a ambientes de múltiplos projetos. 

Capitulo 04: Apresentar o método de trabalho para o planejamento de recursos humanos 

em ambientes de múltiplos projetos. 

Capitulo 05: Fazer as recomendações e conclusões analisadas durante o período de estudo 

sobre planejamento de recursos humanos. 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

METODOLÓGICO 

2.1 Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico de uma organização fornece orientações para tomadas de 

decisão de longo prazo, pode ser descrito como um processo que determina objetivos básicos 

da organização e adota cursos de ação para a sua realização (um norte para a empresa). 

  Segundo PETER DRUCKER (1992) “o planejamento estratégico não diz respeito a 

decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”, já ALVIN TOFLER (1990) 

diz “Apesar de tudo, à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor 

ter um mapa geral e incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa algum”. Portanto o 

Planejamento Estratégico pode ser resumido como um conjunto de ações necessárias para 

alcançar um objetivo de longo prazo, sendo tal objetivo definido pela alta diretoria da 

organização. 

Abaixo listamos a importância da execução do planejamento estratégico 

(MARTINELLI, 2009): 

 Prover direção e propósito; 

 Aproveitar as oportunidades; 

 Permitir um crescimento ordenado; 

 Para melhor entender e definir prioridades; 

 Alinhar decisões; 

 Para maior comprometimento de todos os envolvidos; 

 Possibilitar um empowerment e trabalho de equipe; 

 Otimizar alocação e uso de recursos; 

 Aumentar a velocidade da implementação e execução; 

 Para melhor integração e coordenação interdepartamental; 

 Controlar e redirecionar o negócio. 

2.2 Gerenciamento de Portfólio 

Segundo o PMI (The Standard for Program Management), chamamos de portfólio uma 

coleção de programas e\ou projetos, eventualmente com outras ações do tipo não-projeto, 
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agrupados para facilitar o efetivo gerenciamento daquele trabalho para atingir objetivos 

estratégicos. Os programas e projetos de um portfólio não necessitam ser interdependentes ou 

inter-relacionados. Uma das áreas do Gerenciamento de Portfólio de Projetos está relacionado 

à seleção e priorização de projetos, sendo o mesmo um dos processos de um grupamento 

chamado Alinhamento Estratégico. 

Ainda segundo o PMBOK, a gestão de portfólio se refere ao gerenciamento centralizado 

de um ou mais portfólios, que inclui identificação, priorização, autorização, gerenciamento e 

controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados, para atingir objetivos de 

negócios estratégicos específicos. O gerenciamento de portfólios se concentra em garantir que 

os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos, e que o 

gerenciamento de portfólio seja consistente e esteja alinhado às estratégias organizacionais. 

As estratégias organizacionais devem ser planejadas e analisadas constantemente, o 

planejamento estratégico nada mais é do que um processo pelo qual a organização se mobiliza 

para atingir o sucesso e construir o seu futuro. 

Pode ser definida também como grupo de projetos que competem por recursos escassos 

e são conduzidos pela Diretoria das organizações. Os três principais objetivos do gerenciamento 

de portfólio são: maximizar o valor do portfólio, alinhar o portfólio ao planejamento estratégico 

e balancear o portfólio (análise BCG).  

Assim, PLATJE (1994) diz que um portfólio é uma seleção de projetos que serão 

gerenciados de forma coordenada para entregar benefícios para a organização. 

2.3 Gerenciamento de Programas 

Segundo o PMI (2006), programa é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de 

uma maneira coordenada de forma a obter benefícios e controles que não seriam alcançados se 

os mesmos fossem empreendidos individualmente. Pode incluir esforços (ex: operações 

continuadas) que estejam fora do escopo dos projetos contidos no programa. 

De acordo com TURNER (1999), um programa é um grupo de projetos coerentes entre 

si que serão gerenciados de forma coordenada para entregar benefícios para a empresa. Já 

MURRAY-WEBSTER (2000) define programa como uma relação de ações de mudança 

(projetos e atividades operacionais) totalmente agrupadas e relacionadas para trazer benefícios 

estratégicos e táticos para a organização. TURNER (1999) ainda cita que o Gerenciamento de 
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Programa inclui, entre outros, gerenciamento da interface entre projetos, priorização de recursos 

e balanceamento das atividades de acordo com os objetivos da organização. O Gerenciamento 

de Programa também é definido como um gerenciamento coordenado de um portfólio de 

projetos que alteram o rumo da organização com o intuito de atingir benefícios estratégicos 

importantes para seu futuro. O gerenciamento de programas é também definido como o 

gerenciamento centralizado e coordenado de um programa para atingir os objetivos e benefícios 

estratégicos do mesmo.  

O termo programa é utilizado apenas quando vários projetos estão reunidos em um 

conjunto de benefícios ou estratégias comuns, podendo ter vida própria isoladamente. O único 

objetivo do programa é integrar projetos que tem missões e objetivos comuns. Um programa 

seria como um conjunto de pessoas que se reúnem com objetivos comuns, porem com vidas 

independentes. 

 

Figura 1: As áreas de abrangência de programas, projetos e subprojetos. De MILOSEVIC & 

PATANAKUL (2002). 

2.4 Gerenciamento de Múltiplos Projetos 

De acordo com as novas tendências, uma organização dificilmente consegue sobreviver 

com apenas um único projeto, é necessário diversificar e adicionar novos projetos, com 

execução simultânea, a fim de atender os objetivos da empresa, principalmente quando alguns 

simples projetos não caminham conforme o planejado. 

Interesse Estratégico 

Objetivos Comuns 

Subdivisão Tática 
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Com o objetivo de reduzir custos, as organizações dificilmente consegue manter uma 

equipe exclusiva para cada projeto em andamento, sendo assim os recursos são constantemente 

realocados de acordo com a necessidade dos projetos. As equipes devem ser multidisciplinares 

e dinâmicas, de modo a absorver sem dificuldades as realocações constantes de recursos. 

Geralmente, estes ambientes apresentam carga de atividades bastante variada, com mudanças 

de prioridades constantes. As pessoas envolvidas, tanto em nível gerencial como na produção, 

devem estar alinhados com as novas diretrizes e se adaptar rapidamente. 

Um ambiente dinâmico provoca uma frequente avaliação do planejamento estratégico. 

As mudanças frequentes no planejamento devem ser organizadas sob um método ou 

metodologia, de modo a mitigar riscos potencias e gerar oportunidades escondidas. 

O gerenciamento de múltiplos projetos enfatiza o monitoramento e controle de diversos 

projetos ou tarefas, inter-relacionados ou não, que estão ocorrendo em um mesmo período, em 

equipes e localidades diferentes, ou em uma mesma equipe e localidade. 

Um projeto complexo pode envolver o gerenciamento de múltiplos contratos, 

subcontratos ou mesmo múltiplos projetos simultaneamente ou em sequência. O ciclo de vida 

de cada subprojeto (ou subcontrato) pode terminar durante qualquer fase do ciclo de vida do 

projeto principal. 

 A principal característica de múltiplos projetos, é que estes ocorrem de forma simultânea 

e, desse modo, competem pelos mesmos recursos (pessoas, orçamento, tempo, etc.). Segundo 

BARCAUI (2004), em ambiente de múltiplos projetos o portfólio de projetos da organização 

depende diretamente do seu conjunto de recursos, sejam estes internos ou externos, e dos 

processos e políticas da empresa em relação à alocação desses seus recursos. 

As organizações estão estruturadas primariamente em três níveis: estratégico, tático e 

operacional (MUSSAK, 2003). O nível estratégico é formado pela alta administração executiva 

da organização e é responsável pela definição das metas de médio e longo prazo que estejam 

alinhadas às estratégias da organização. É no nível estratégico que ocorre a seleção e priorização 

dos projetos, também conhecido como portfólio de projetos (DYE, 2000). No nível estratégico 

o foco está em decisões de negócios que tem como objetivo antecipar o futuro da empresa em 

relação a longo prazo, o que é crucial para o sucesso da organização, que eventualmente formam 

um portfólio estratégico de projetos.  
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O nível tático tem o objetivo de definir as tarefas a serem realizadas para que os projetos 

de longo e médio prazo definidos no nível estratégico aconteçam, este nível é composto pelos 

gerentes de projeto e o foco do trabalho é no gerenciamento diário das atividades planejadas e 

na alocação dos recursos necessários para o andamento das atividades. No nível tático seu foco 

está na abrangência de cada unidade especifica dentro da organização, seus objetivos são 

divisionais relacionados com áreas de operações, produtos, recursos humanos, marketing e seus 

resultados de médio prazo, estes formam um ou mais programa dentro da instituição. O 

gerenciamento multiprojetos consiste no acompanhamento contínuo dos diversos projetos de 

um ambiente multiprojetos pela gerência, manifestando-se primordialmente neste nível.  

O nível operacional é composto pelos demais membros do projeto, os encarregados de 

executarem as atividades definidas pelo nível tático. O nível operacional seus objetivos são 

específicos em seus resultados de curto prazo, aqui temos o projeto propriamente dito, com seu 

foco voltado as entregas. 

Cada um dos níveis estratégico, tático e operacional, se concentra em diferentes questões 

e tomada de decisão. Na Tabela 1 apresentamos uma breve descrição dos níveis de gestão em 

ambiente organizacional. 

 Nível  Tomada de decisão 

Estratégico Decisões de negócio, objetivos de antecipar o futuro da 

organização, formação de Projetos. 

 Tático  Decisões em unidades específicas dentro da organização, divisão 

de Projetos para a execução.  

Operacional  Decisões com base na gestão do dia a dia dos projetos, foco nas 

entregas. 

Tabela 1: Níveis de gestão em ambientes de múltiplos projetos. Adaptado de DYE (2000). 

Neste estudo, definimos um ambiente de múltiplos projetos como um cenário em que os 

gerentes de projeto estão a cargo de vários projetos no nível operacional, ao mesmo tempo (ver 

também ZIKA-VIKTORSSON et al. 2006). Assim, um gerente de projeto simultaneamente 

supervisiona várias equipes realizando tarefas de acordo com um plano de entrega de projeto 

específico. Gerentes de multiprojeto alocam recursos para vários projetos em uma base de curto 
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prazo, numa tentativa de atingir o máximo de progresso para cada projeto (DYE E 

PENNYPACKER, 2000).  

2.5 Gerenciamento de Projetos 

Segundo o PMBOK (2008a), “Projetos são esforços temporários empreendidos para 

criar produtos, serviços ou resultados exclusivos. São portanto um meio de organizar atividades 

que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais da organização. Os projetos são, 

portanto, frequentemente utilizados como um meio de atingir o plano estratégico de uma 

organização, seja a equipe do projeto formada por colaboradores direto da organização ou por 

um prestador de serviços terceirizado”. 

Apesar de ser temporário, geralmente os projetos tem como objetivo gerar resultados 

duradouros, como por exemplo a Usina de Itaipu que tem como objetivo fornecer energia 

elétrica por muitas décadas, podemos citar também aeroportos, estradas, plataformas de 

extração de petróleo entre outros. 

Pode ser descrito como a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

às atividades do projeto a fim de atender as suas demandas, sendo realizado por meio da 

integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento (PMI, 2008). 

Gerenciar um projeto inclui identificar requisitos, atender as expectativas de todas as 

partes interessadas, balancear escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. Na 

Figura abaixo é mostrada da forma esquemática e a relação que ocorre entre as 9 Áreas de 

conhecimento preconizadas pelo PMBOK.  
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Figura 2: Áreas de conhecimento. Adaptado de D’ÁVILA (2006). 

O PMBOK (2008) descreve como gerenciamento de projetos inclui o balanceamento 

das restrições conflitantes do projeto, que incluem, mas não se limitam a: 

 Escopo; 

 Qualidade; 

 Cronograma; 

 Orçamento; 

 Recursos; 

 Risco. 

VARGAS (2005) destaca os quesitos para considerar um projeto, como bem sucedido, 

são os seguintes: 

 Ser concluído dentro do tempo previsto; 

 Ser concluído dentro do orçamento previsto; 

 Ter utilizado os recursos (materiais, equipamentos e pessoais) eficientemente, 

sem desperdícios; 

 Ter atingido a qualidade e o desempenho desejados; 

 Ter sido concluído com o mínimo possível de alterações em seu escopo; 

 Ter sido aceito sem restrições pelo contratante ou cliente; 

 Ter sido empreendido sem que ocorresse interrupções ou prejuízo nas atividades 

normais da organização; 
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 Não ter agredido a cultura da organização. 

2.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 

De acordo com DINSMORE (1990), “a arte de lidar com recursos humanos e criar 

estratégia aderentes às organização e às necessidades dos empregados não é uma tarefa simples 

ou que possa ser assimilada com um breve treinamento. Exige constante pesquisa, sensibilidade 

a toda prova, muita vivência do dia a dia e, acima de tudo, a utilização do bom senso”. A área 

de gerenciamento de recursos humanos é complexa e desafiadora para qualquer gestor, uma vez 

que tem como um de seus objetivos a utilização mais efetiva das pessoas envolvidas no projeto 

(stakeholders).  

Segundo o PMBOK (2008) planejar recursos humanos significa determinar funções, 

responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, tanto em relação as pessoas quanto aos 

grupos internos ou externos à organização executora do projeto. Indo mais além, significa 

modelar o plano de gestão recursos humanos incluindo informações como necessidade de 

requisição de recursos, treinamentos, remuneração por reconhecimento, mobilização por algum 

projeto, desmobilização do projeto, etc. 

Já Raj (2010) diz que “atualmente a visão tradicional do trabalho como algo contínuo e 

repetitivo, foi substituída pela visão temporária ou de projetos, em que esforços são orientados 

para resultados objetivos, dentro de um espaço de tempo limitado – início, meio e fim...”. 

O plano de gestão de recursos humanos é um componente extremamente importante do 

plano de gerenciamento do projeto, pois é responsável por orientar a equipe do projeto de como 

os recursos humanos devem ser definidos, mobilizados, gerenciados, controlados e liberados. 

Nele deve conter as responsabilidades, o organograma e o diagrama de atribuições e deveres 

distribuindo as atividades de acordo com os recursos alocados no projeto. 

No planejamento de RH deve-se levar em consideração a formação da equipe do projeto 

como um ponto crítico para o seu sucesso, uma vez que a equipe não é somente a união de 

pessoas visando à realização de um objetivo comum, mas pessoas que devem agir como um só, 

ou seja, integrada buscando realizar as suas atividades de acordo com o cronograma 

estabelecido no plano de gerenciamento do tempo. A equipe deve ser coesa, e para tal é 

necessário que seja realizado um processo de integração com reuniões de iniciação de projeto 

(Kickoff meeting), apresentação dos deveres e atividades de cada um, bem como o plano de 
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comunicação a ser utilizado. Um bom suporte (staff) no início das atividades pode render uma 

equipe de alto desempenho que trata ótimos resultado para o projeto e para a organização. 

Citando Raj (2010), “O ato de gerenciar uma equipe de projetos nada mais é do que 

colocar em prática tudo o que foi definido no plano de RH”, entretanto o gerente de projetos 

deve ter em mente que no ciclo de vida do projeto a sua equipe será constantemente testada, o 

que pode gerar estresse nas pessoas abrindo caminho para discussões, disputas, conflitos, baixas 

na equipe e etc, ou seja, situações que exigiram habilidade do GP em entender a melhor saída, 

habilidade na negociação com seu time buscando o concorde de todos, evitando perder o 

controle da situação. 

Pode-se afirmar que o sucesso de todo e qualquer projeto depende dos seus stakeholders, 

ou seja, das pessoas envolvidas com o projeto. Portanto faz-se necessário planejar e buscar o 

futuro baseando-se no conhecimento atual da organização, transformando as influências 

internas e externas de modo a convergirem em oportunidades de melhores resultados buscando 

sempre a evolução, tanto no negócio quanto nas ferramentas de gerenciamento de projetos e 

gerenciamento de seus recursos. 

2.7 Gerenciamento da Plataforma Múltiplos Projetos e Portfólio 

Frequentemente, o termo gerenciamento de portfólio é confundida com gerenciamento 

de múltiplos projetos, segundo o livro “Gerenciamento de portfólio de projetos (DYE & 

PENNYPACKER, 1999), esses diferenciam-se sob quatro principais aspectos: sob a ótica do 

foco do gerenciamento, o gerenciamento de portfólio é voltado às questões estratégicas da 

empresa como posicionamento de mercado e margem operacional e por consequência, no longo 

prazo, ao ponto que na plataforma múltiplos projetos está o foco em problemas de 

monitoramento e controle dos projetos, custos e questões operacionais do projeto, questões a 

horizonte de curto prazo ou, de modo geral, de prazo equivalente à duração do projeto. 

Os gestores de portfólio possuem projetos que estão estrategicamente relacionada, 

enquanto que os projetos de um gerente de multiprojetos pode estar relacionado a um nível 

estratégico, no entanto os projetos podem também ser independente estrategicamente, e apenas 

são compartilhados parte do escasso tempo e recursos com outros projetos (DYE E 

PENNYPACKER, 2000).  
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O portfólio de projetos engloba todos os programas da companhia, um programa é 

definido como um grupo de projetos relacionados.  

Segundo PRADO (2008), o gerenciamento de portfólio permite uma nova visão de todo 

o ciclo que vai do Planejamento Estratégico e se encerra nas operações rotineiras de uma 

organização. A gestão de portfólio representa o elo entre a carteira de projetos e a estratégia da 

organização, ou seja, este elo propicia que se executem corretamente os projetos, garantindo 

que os benefícios esperados pela formulação estratégica sejam alcançados. 

Abaixo segue um comparativo entre o gerenciamento de portfólio e múltiplos projetos: 

 

 Gerenciamento 

 Portfólio Múltiplos projetos 

Foco Estratégico Processual de projeto / tático 

Responsabilidades Executivo Gestão de projeto 

Planejamento Longo e médio prazo Curto prazo 

Propósito Priorização de projetos 
Alocação de recursos e 

planejamento 
Tabela 2: Diferenciação entre gerenciamento de portfólio e múltiplos projetos. Adaptado de 

DYE & PENNYPACKER (1999). 

2.8 Simples Projetos versus Múltiplos Projetos 

Conforme PATANAKUL, 2008, para liderar um projeto de sucesso, um gestor de 

projeto deve ter conhecimento e habilidades em gestão de projetos. Na literatura, vários 

estudiosos focaram seus estudos nas competências dos gerentes de projeto. No entanto, estes 

estudos foram realizados com base em gerenciamento de simples projeto tradicionais, onde um 

gerente de projeto lida com um projeto de cada vez. Estudos sobre as competências dos gestores 

múltiplos do projeto são raros. 

Na pratica há diferenças nas tarefas de gerenciamento entre esses dois tipos de gerentes. 

No caso dos gerentes de simples projetos, a responsabilidade é levar um projeto em direção ao 

seu objetivo. Com apenas um projeto, eles podem focar e passar o máximo de tempo possível 

para o seu desenvolvimento, e no caso de gestão de um grande projeto, o mesmo pode ser 
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dividido em partes menores. Por outro lado, os gestores multiprojetos tem de gerir diversos 

projetos simultaneamente e cada um pode ser totalmente diferente e ter suas próprias metas, a 

responsabilidade dos gestores de múltiplos projetos é de levar cada projeto e gerenciar 

interdependências entre os mesmos, de modo que cada projeto atinja o seu objetivo 

(IRLANDA, 1997; MILOSEVIC & PATANAKUL, 2002).  

Mesmo assim, os multiprojetos tendem a ser menores do que a de um simples projeto, 

tendo características totalmente diferentes, com foco em objetivos diferentes e a condução das 

equipes de múltiplos projetos poder ser bastante complexa. Em múltiplos projetos, os gerentes 

precisam ser eficazes no uso do seu tempo, porque o tempo tem que ser compartilhado entre 

diferentes projetos. Na gestão de tarefas diferentes, gerentes de múltiplo projeto necessitam de 

algumas competências adicionais que gerentes de simples projetos não necessitam. 

O gerenciamento de múltiplos projetos é gerido similar à de simples projetos: uma tarefa 

de cada vez. As maiores diferenças no gerenciamento de múltiplos projetos estão abaixo 

relacionadas: 

 Classificação dos projetos e prioridades é gerido por uma pessoa em múltiplos 

projetos, utilizando os recursos e atender os objetivos da forma mais eficaz. 

 Múltiplos projetos são geridos com ferramentas similares as dos projetos 

tradicionais, de modo a automatizar, identificando os conflitos e pontos de 

interfaces potenciais entre os projetos. 

 Gerenciamento de conflitos entre projetos é gerido por uma pessoa em 

gerenciamento de múltiplos projetos. 

 Recursos dentro de múltiplos projetos são geridos por uma pessoa para a 

alocação ótima dos recursos. 

 Projetos com ciclos de vidas e metodologias diferentes são mais difíceis para 

gerenciar em um ambiente de múltiplos projetos. 

 Os gerentes de projeto pode exigir uma ampla gama de conhecimentos técnicos 

para gerenciar vários projetos de forma eficaz.  

EVARISTO E FENEMA (1999) classificam as formas de gerenciamento de projetos, de 

acordo com a distribuição geográfica, em sete categorias, conforme ilustra a Figura a seguir. 
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Figura 3: Tipologia para o gerenciamento de projetos. Fonte: Adaptado de Evaristo e 

Fenema (1999). 

A elaboração de relatórios em múltiplos projetos é similar aos elaborados em projetos 

simples. As exigências de informação por parte dos clientes, gerentes seniores e outros 

stakeholders não variam significantemente entre múltiplos projetos e simples projetos. As 

questões básicas são: 

 O projeto está dentro do cronograma? 

 Existe algum problema para efetuar o plano trabalho? 

 Quais ações estão sendo tomadas de modo a corrigir qualquer indesejáveis 

situação? 

 Quando o projeto será concluído? 
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Figura 4: Relação entre múltiplos projetos e simples projetos. 

2.9 Relacionamento entre gerenciamento de projetos, programas e portfólios. 

De acordo com o guia PMBOK (2004), as estratégias e prioridades organizacionais estão 

sendo vinculadas e possuem relações entre portfólios e programas, bem como entre programas 

e projetos individuais. O planejamento organizacional impacta o projeto através de uma 

priorização de projetos baseada em risco, financiamento e no plano estratégico da organização. 

Os projetos, programas e portfólios possuem abordagens distintas, assim como múltiplos 

projetos, ao qual está inserido neste ambiente. Na Figura abaixo podemos destacar os níveis de 

responsabilidade com projetos, programa e portfólio.  

  

Figura 5: Nível de gerenciamento de responsabilidades com projetos, programas e portfólio. 

De Guia PMBOK – 4º EDIÇÃO. 

MULTIPLOS PROJETOS (INDEPENDENTE) 

Projeto 

Projeto 

Projeto 

Projeto 

Projeto 

Projeto 

Projeto 
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2.10 Priorização de Projetos 

Para VARGAS (2005), “para atender a demandas de maneira eficaz, em um ambiente 

caracterizado pela velocidade das mudanças, torna-se indispensável um modelo de 

gerenciamento baseado no foco em prioridades e objetivos”. 

Focar nas prioridades e objetivos de uma empresa, representa focar nas estratégias e no 

portfólio, principalmente na atual situação, os negócios são compostos por diversos projetos 

em execução simultânea, compartilhando recursos escassos como pessoas, orçamentos e tempo. 

A gerencia de projetos em ambientes de multiprojetos são mais complexos e necessita de 

ferramentas de priorização. 

Ferramentas de priorização de projetos visa avaliar e classificar os projetos, utilizando 

de critérios pré-definidos, por um superintende em conjunto com a diretoria, com avaliações 

periódicas. Existem diversas ferramentas de priorização de projetos, e a maioria foi 

desenvolvida para atender projetos de propósito geral, certas ferramentas priorizam aspectos 

que outras não contemplam ou tratam de forma superficial. 

O modelo DeMaio – Corso (DEMAIO, VERGANTI, & CORSO, 1994) propõe cinco 

etapas que leva a uma aproximação lógica como ferramenta tomadora de decisões em um 

ambiente de múltiplos projetos: 

 

Figura 6: Ferramenta de Demagio-Corso para tomadas de decisões em múltiplos projetos. 

Adaptado de DEMAIO, VERGANTI, & CORSO (1994). 
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3. METODOLOGIAS E ESTUDOS ANALISADOS 

3.1 O Gerenciamento de Projetos Simultâneos: uma revisão do método 

O gerenciamento simultâneo de múltiplos projetos faz parte do cotidiano das 

organizações. Foi mencionado que 90%, em termos de valor, de todos os projetos ocorra no 

contexto de múltiplos projetos. Neste contexto sabe-se que não existem recursos exclusivos a 

um ou outro projeto, mas que todos acabam dividindo alguns destes recursos com os demais 

projetos da organização. 

Um dos problemas frequentes no gerenciamento de múltiplos projetos é o gerenciamento 

de recursos, sendo o de recursos humanos o mais complexo, pois o sucesso depende de 

quantidade e qualificação da equipe do projeto, sem faltas e sem excessos. Organizações não 

podem se dar ao luxo de ter excesso de recurso parado na sua folha de pagamento, assim elas 

acabam por selecionar uma equipe enxuta e de confiança com ocupação em tempo integral e 

isto inevitavelmente conduz a períodos de subcapacidade. SPIHLER E BIAGINI afirmam que 

é difícil encontrar empresas que não lancem mais projetos do que ela pode dominar com os seus 

recursos disponíveis. 

Muitos métodos de aumento de capacidade podem ser adotados, podemos citar o 

trabalho em regime de hora extra, alocação de pessoal de outros departamentos, mão-de-obra 

temporária ou subcontratação de partes do trabalho. O método mais utilizado é sem dúvida o 

trabalho de regime de hora extra, que tem seus pontos positivos e negativos. Positivo porque as 

pessoas conhecem o projeto e suas necessidades, porém quando este regime se estende por 

muito tempo ele causa queda de produtividade, conflitos entre vida pessoal e profissional e 

questionamento à empresa que parece “não se importar com a situação”. 

3.2 Problematização 

Dentro do ambiente empresarial orientado por múltiplos projetos, é comum observar a 

falta de priorização e foco nos resultados dos projetos como um todo, além disso, a falta de 

planejamento de recursos humanos, assim como a utilização de ferramentas para este fim. Há 

muitas métricas para a medição de um projeto exclusivo e, muito comumente é observado 

gestores em apuros tentando explicar como a performance positiva do projeto não é sentida nos 

indicadores globais da empresa. 
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3.2.1 Multitarefas 

De fato, é muito comum observar um mesmo recurso desempenhando uma tarefa 

comum para diversos projetos, por exemplo, um analista de logística mensura os custos 

logísticos para todos os diversos projetos. Essa perspectiva fordista é cem por cento válida em 

processo e, ainda, muito importante para o ambiente multi-projetos, porém, é necessário fazer 

algumas ressalvas: 

Ao realizar tarefas sem priorização, em longo prazo, as tarefas vão sendo executadas de 

forma instintiva, ou seja, de forma sistêmica. Porém, esse sistema não funciona no ambiente de 

múltiplos projetos, pois exige muitos períodos de set-up dos recursos, como observado na 

Figura abaixo.  

 

 

 

Figura 7: Múltiplos projetos sendo realizados ao mesmo tempo e sem priorização. 

Ao alinhar-se uma proposição de priorização de projetos e planejamento de recursos, 

elimina-se quase todo o tempo de set-up, e, de forma, muito inteligente, pouco importa qual dos 

projetos seja o mais importante e assim de forma sucessiva, pois, qual projeto seja escolhido 

como o prioritário, todos ainda assim se cumprirão de forma mais rápida e eficiente que na 

primeira proposição, como pode-se observar comparando as Figuras 7 e 8. 

 

 

 

 

Figura 8: Múltiplos projetos sendo realizados com priorização. 

Para garantir a performance na priorização de recursos em projetos, é necessário que os 

gestores de projetos determinem a metodologia de priorização que definirá as métricas. 



30 

 

3.2.2 Método 

A observação colocada é de que os escritórios de projetos estão focados em questões 

muito mais amplas que o projeto, não tem recursos para administrar essa tarefa, as métricas não 

são bem definidas. 

Propõe-se que para a solução quanto ao foco do escritório de projetos em questões 

estratégicas pode ser solucionado criando-se um projeto paralelo com foco em apresentar 

indicadores e trazer soluções para o planejamento de recursos humanos em ambientes de 

múltiplos projetos. 

 

Figura 9: Projeto ou departamento paralelo que administra recursos de múltiplos projetos. 

De modo a propor uma maneira eficiente de criar, melhorar ou organizar um método de 

planejamento de recursos humanos em ambientes de múltiplos projetos sugerimos a adoção e 

aplicação de uma analise SWOT, baseada nas oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. 

Buscando assim identificar todas relações, dentro do panorama geral da empresa com suas 

características especificas, obtendo um método eficiente de planejamento e administração dos 

recursos humanos dentro de uma organização de múltiplos projetos. Segue abaixo uma Tabela 

preliminar como exemplo: 
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ANALISE SWOT OPORTUNIDADES (O) 
 

AMEAÇAS (T) 
 

Os gestores 
devem possuir 

uma ampla 
gama de 

conhecimento 
técnicos 

Adoção das 
ferramentas 

de 
planejamento 

de recursos 
humanos 

Já existem 
métodos para 

gerenciamento 
de projetos 

isolados 

Mudança 
na cultura 
de gestão 

de projetos 
da empresa 

Processo 
dinâmico, 

exige 
pessoas 

dinâmicas 

P
O

N
TO

S 
FO

R
TE

S 
(S

) 

 

Os gestores de 
projeto sabem 

gerenciar os 
recursos dentro 

do projeto 
isolado 

  Adaptar 
métodos de 

projetos 
isolados em 

ambientes de 
múltiplos 
projetos 

  

Gerenciamento 
de conflitos é 

gerido por uma 
pessoa 

    Buscar 
recursos 
humanos 

que 
atendam 

essas 
exigencias 

Projetos 
alinhados com a 

estratégia do 
portfólio 

   Verificação 
constante 

do 
portfólio. 

 

P
O

N
TO

S 
FR

A
C

O
S 

(F
) 

 

Não existem 
métricas para o 

planejamento de 
recursos em 

ambientes de 
múltiplos 
projetos 

  Criar projeto 
que permite 

gerenciar 
múltiplos 
projetos e 

acompanhar os 
indicadores de 
performance 

  

Projetos com 
ciclos de vidas e 

metodologias 
diferentes 

Agrupar 
projetos 

semelhantes 
alinhado com 

o 
conhecimento 

do gestor 

Adotar 
ferramentas 

de sistema de 
informação 

de modo 
acompanhar 
os projetos 

Os métodos de 
controle e 

monitoramento 
devem ser 

reajustado para 
cada tipo de 

projeto 

  

PMO não está 
focado em 
gerenciar 
recursos 

     

Tabela 3: Matriz SWOT para planejamento de recursos em gerenciamento de múltiplos 

projetos. De HENDRIKS, VOETEN, KROEP (1999). 

3.3 Planejamento de Capacidade de Alocação de Recursos 

Em 1994 foi implantado esse conceito de montagem preliminar de planejamento de 

projetos e de portfólio (“rough-cut-project-and-portfolio-planning”), por MARTIN 
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HENDRIKS, BAS VOETEN E LEON KROEP (1999) em uma organização, para 200 

profissionais interdisciplinares e que atuavam em 80 projetos diferentes. O processo de 

alocação foi projetado de tal forma que a cada trimestre um inventário seria feito no portfólio 

de projetos proposto usando, simplesmente a “reivindicação de recursos” e “oferta de recursos” 

em uma matriz organizacional. Isto proporcionou uma visão rápida e global do portfólio de 

projeto solicitado. Cada reivindicação e cada oferta foi feita claramente por uma proporção de 

trabalhadores necessários para o próximo trimestre. As reivindicações por parte dos líderes do 

projeto precisava ser discutida com os líderes de grupos. Ao fazer isso, planejamento preliminar 

da capacidade do recursos para os projetos era uma ferramenta para que os líderes do projeto 

entrassem em contato com os líderes do grupo de forma estruturada. Além disso, gestores foram 

forçado a decidir quais projetos seriam colocados no portfólio e decidir sobre a alocação dos 

recursos. Sem um planejamento trimestral sobre a capacidade de corte aproximada, as decisões 

sobre o portfólio foram feitas muito tarde e, devido à pressão diária, muitas vezes não houve 

tempo para uma discussão sobre os recursos entre líderes de projetos e líderes de grupo. 

 

Figura 10: Planejamento de recursos em múltiplos projetos e gerenciamento do portfólio. De 

HENDRIKS, VOETEN, KROEP (1999). 

Gerente de portfólio/programa

Líder de recursosGerente de projeto

Recursos na equipe de projeto
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3.3.1 Cinco Elementos 

Os estudos realizado em 1996, pelos mesmos autores, utilizando o mesmo método de 

planejamento. Identificaram cinco elementos vitais para alocação de recursos humanos em 

situações de múltiplos projetos. Os cinco elementos são: 

 Alocação de recursos em longo prazo; 

 Alocação de recursos em médio prazo; 

 Alocação de recursos em curto prazo; 

 Interligação; 

 Feedback. 

A Figura a seguir relaciona esses cinco elementos. Ao utilizar o método dos cinco elementos 

de forma correta, fornece um planejamento flexível diário da organização em linha com o plano 

de negócios. 

 

Figura 11: Ligações entre vários processos de alocação de recursos. De HENDRIKS, 

VOETEN, KROEP (1999). 

3.3.1.1 Alocação de recursos em longo prazo 

Vendo que certos setores, departamentos e equipes dentro de uma organização possuem 

escassez de recursos humanos e no momento em que os recursos são alocados levam vários e 

longos períodos de tempo dedicados em um projeto, pelo menos. Sendo assim, um plano de 
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longo prazo dos recursos é imprescindível. Um plano do uso de recursos em longo prazo é 

baseado no ambiente estratégico da empresa e no plano de negócio que define o que deve ser 

feito por cada equipe de projeto, de forma genérica que se estenda por, pelo menos, um ano e, 

consequentemente, seja traduzido em orçamentos anuais para os departamentos e grupos. 

A distribuição do orçamento de recursos humanos deve dar uma indicação aproximada 

dos esforços necessários para uma tarefa. Tarefa onde os esforços decrescem durante os anos 

seguintes com isso ter decréscimo no orçamento ou “budget” e de forma inversa também deve 

ser verdadeiro. 

3.3.1.2 Alocação de recursos de médio prazo 

A revisão periódica do portfólio de projetos é necessária. Utilizando o planejamento 

dia-a-dia para este fim, muitas vezes, parece ser bastante complexo e confuso. Esse tipo de 

planejamento muitas vezes é muito instável. Em contrapartida, o portfólio de múltiplos projetos 

deve ser mais ou menos estável. Planejando o portfólio uma vez por ano pode ser eficaz, mas 

olhando para as organizações, na prática, o tempo de revisão é muito longo. Mudanças no 

portfólio dentro de um ano são inevitáveis, portanto, um novo nível de alocação de recursos 

deve ser configurado para determinar o portfólio de projetos. 

A entrada principal para a alocação de recursos a meio termo é a alocação de longo 

prazo de recurso. A saída deve estar de acordo com a atribuição de recursos de curto prazo. 

As principais características da alocação de recursos de médio prazo são: 

 O conteúdo do portfólio de projetos: A alocação de recursos a médio prazo pode 

ser uma boa ferramenta para estabelecer uma ligação entre o orçamento e o dia-

a-dia de planejamento, quando os projetos certos são escolhidos. Portanto, o 

primeiro resultado a médio prazo deve ser o próprio conteúdo do portfólio. 

 Embora o orçamento e o portfólio de projetos gerem uma visão realista, há 

sempre uma possibilidade de sobrecarga de recursos. Para dar aos líderes de 

projetos e líderes de grupos uma solução para resolver estes problemas a 

alocação de recursos de médio prazo, tem que estabelecer regras de tomada de 

decisão. O principal objetivo dessas regras é deixar claro que tarefa deve ser 

executada em primeiro lugar em caso de conflitos de recursos (método de 

priorização de projetos); 
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 Quando o portfólio é determinado e as regras de tomada de decisão principais 

foram realizadas, um planejamento de alocação de capacidade deve ser definido 

até onde os recursos sobre os projetos são atribuídos. Esta é uma entrada 

importante para a alocação de recursos de curto prazo; 

 O planejamento de capacidade preliminar tem que estar de acordo entre os 

líderes de projeto e líderes de recursos (equipes ou grupos de trabalho). 

Principalmente, a solicitação de recursos por parte dos líderes do projeto pode 

exceder o número de recursos. Os líderes do projeto deve conhecer o 

planejamento de recursos e, portanto assim, estimar possíveis atrasos do projeto. 

Esse atraso no cronograma do projeto pode ser comunicado com todas as pessoas 

envolvidas e, eventualmente, um novo planejamento pode ser feito. 

 

Figura 12: Fluxograma de alocação de recursos em médio prazo. De HENDRIKS, VOETEN, 

KROEP (1999). 

Usando o planejamento de capacidade preliminar e as regras de tomada de decisão como 

entrada principal, a alocação de recursos em curto prazo deve ser a principal entrada para o 

planejamento do diário dos recursos individuais para as atividades que demandam os recursos 

semanalmente. Agora, quase todos os desvios podem ser tratados pelos líderes do grupo em 

linha com os líderes de projeto. Interferência de gestão pode, desse modo, ser muito limitado. 
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Processo de 

Alocação de 

Recursos 

Objetivo Saída Frequência Horizonte 

Longo Prazo Recursos 

necessários para a 

realização do Plano 

de Negócios. 

Plano departamental, 

orçamento da capacidade 

(budget). 

Anual 5 anos 

Médio Prazo Planejamento 

preliminar da 

capacidade para o 

portfólio de 

projetos. 

Verificar no Portfólio, quais 

projetos devem ser 

executados. 

Regras de tomada de decisão 

pelos líderes de recursos. 

Analises dos efeitos nos 

marcos (milestones) do 

projetos (mudanças de 

objetivos) 

A saída deve estar de acordo 

com a atribuição de recursos 

de curto prazo. 

Trimestral ± 1 ano 

Curto Prazo Atribuição 

operacional diária 

das pessoas. 

Atribuição de tarefas às 

pessoas, alinhado com o 

acordado no planejamento 

de alocação de recursos no 

médio prazo. 

Semanalmente ± 6 semanas 

Tabela 4: Processo de alocação de recursos com seus específicos objetivos. De HENDRIKS, 

VOETEN, KROEP (1999). 

3.3.1.3 Interligação  

O processo de alocação de recursos de longo, médio e curto prazo tem seus próprios 

objetivos, mas devem estar interligados entre si, de modo a fornecer para a organização os 

resultados necessários para conduzir o negócio. Esta interligação deve dar as informações 

necessárias para a tomada de decisões corretas. 
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3.3.1.4 Feedback 

As interligações devem fornecer as entradas ou input necessário para a tomada de 

decisões corretas. Estes inputs podem ser melhorados por meio de uma avaliação das entradas 

versus os esforços reais, estas avaliações devem ser elaboradas para longo e médio prazo de 

alocação de recursos. Os processos de alocação de recursos pode ser mais bem realizado por 

meio de feedback. 

3.3.2 Modelo de Crescimento 

Os cinco elementos utilizado neste método pode ser implementado em quase todas as 

organizações. Como e para qual nível os cinco elementos pode ser implementado depende da 

cada situação e o tipo de empresa ou projeto. Na Tabela 5 é apresentado um modelo de como 

crescer a um nível maduro de alocação de recursos: 

Elemento Possibilidade de Crescimento 

Alocação de Recursos 

de Longo Prazo 

Atribuição de orçamentos relacionados ao plano de negócios 

Alocação de Recursos 

de Médio Prazo 

Criação de portfólio de projetos relacionados ao plano de negócios, 

atribuição de tarefas às pessoas / disciplinas e regras de tomadas de 

decisão 

Alocação de Recursos 

de Curto Prazo 

Atribuição de recursos humanos pelos líderes de equipes (recursos), 

conforme acordo de alocação de recursos de médio prazo. 

Interligação Sincronização do processo de alocação, execução da alocação no nível 

correto, intercâmbio de informação entre o processo de alocação. 

Feedback Feedback das tarefas, do projeto e do portfólio em todas os três 

processos de alocação de recursos. 

Tabela 5: Possibilidade de crescimento do método dos cincos elementos de alocação de 

recursos. De HENDRIKS, VOETEN, KROEP (1999).  
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3.4 Sistemas de Informação em Gerenciamento de Projetos (PMIS) 

Os sistemas de informação em gerenciamento projetos, ou Project Management 

Information Systems (PMIS), fornece aos gestores de projetos suporte nas tomada de decisão, 

no planejamento, organização e controle de projetos. Resultados, indicam que a utilização de 

ferramentas de sistema de informação é vantajoso para os gestores de projetos, além disso, não 

foram observados efeitos adversos devido à sobrecarga de informação e ao projeto 

(MARJOLIN E RALPH ,2010). 

Devido ao ambiente complexo dos negócios atuais, os gestores de projetos precisam 

tomar decisões rápidas, alocar recursos escassos de forma eficiente, e possuir foco claro 

(ELONEN AND ARTTO, 2003). Nas organizações muitos projetos são elaborados 

simultaneamente, com diferentes escopos, complexidade e prazos. 

  Em um ambiente de múltiplos projetos é comum que um gerente conduza 

simultaneamente vários projetos ao mesmo tempo e fazem uso de diversos recursos, na maioria 

limitada, que eles devem compartilhar com outros gerentes de projeto. O gerenciamento 

simultâneo deve simular alocação de tempo e recursos no projetos, resultando em um processo 

complexo no qual os interesses muitas vezes conflitantes dos participantes devem ser ponderado 

e avaliado (MAYLOR ET AL., 2006; PLATJE AND SEIDEL, 1993). 

O compartilhamento de forma inteligente dos diversos recursos limitados em múltiplos 

projetos, torna possível para a organização utilizar estes recursos de forma eficiente. A 

integração dos recursos, reduz o tempo ocioso e permite o compartilhamento de conhecimentos. 

Quando se trata de multiprojetos um gestor de projetos deve gerenciar interdependências e 

interações entre projetos, além da gestão de cada projeto individual. Gerentes de projeto podem 

fazê-lo por meio da integração das atividades de planejamento / programação, monitoramento 

/ controle e gestão de recursos de projetos diferentes, a fim de controlá-los simultaneamente. 

Os gerentes de projeto têm poucas ferramentas e técnicas disponíveis para ajudá-los a 

supervisionar toda a gama de interdependências e interações (PATANAKUL E MILOSEVIC, 

2008b).  

Sobrecarga de projeto está associado ao aumento do número de projetos em relação ao 

nível de recursos existente e que isto resulta em um impacto negativo sobre o desempenho do 

projeto medido em termos de adesão ao cronograma e qualidade. Uma inadequada alocação de 

recursos, muitas vezes escassos, frequentemente resulta em uma pressão adicional na 
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organização, resultando em baixa qualidade e aumento de prazos.  A fim de evitar possíveis 

sobrecargas é essencial alcançar o equilíbrio entre demanda do projeto e recursos humanos 

disponíveis (ZIKA-VIKTORSSON et al. 2006). A PMIS é considerada uma ferramenta valiosa 

em fornecer a informação necessária para gerenciar múltiplos projetos simultaneamente 

(PATANAKUL E MILOSEVIC, 2008b). Neste item buscamos relacionar as características 

sobre o uso de PMIS na tomada de decisões e alocação de recursos em um ambiente de 

multiprojetos.  

Um Sistema de Informação em Gerenciamento de Projetos, “Project Management 

Information Systems” (PMIS), são “sistemas amplos que acompanham o ciclo de vida de 

projetos, programas e portfólios” (AHLEMAN, 2009: 19). Tem a função de apoiar o gestor de 

projetos no planejamento, organização, controle, elaboração de relatórios e tomada de decisões, 

enquanto avalia e relata ao mesmo tempo (RAYMOND AND BERGERON, 2008). 

No artigo MARJOLEIN E RALPH (2010), apresenta um modelo estrutural de análise 

do PMIS, baseados nas hipóteses relacionadas mais abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipóteses: 

 Sobrecarga no projeto tem um impacto negativo sobre a qualidade da informação sobre 

PMIS, em ambiente de multiprojetos; 
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Figura 13: Modelo estrutural de pesquisa, baseada em hipóteses. De MARJOLEIN e RALPH 

(2010). 
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 Sobrecarga de informação tem um impacto negativo na qualidade de informação em 

ambiente de multiprojeto; 

 Maior qualidade de informações no PMIS está associada com tomada de decisões 

adequadas em ambiente de multiprojetos; 

 Maior qualidade de informações no PMIS reflete em maior satisfação do gestor de 

projetos em ambiente de multiprojeto; 

 Maior satisfação o gestor de projetos com o PMIS, está associada com maior utilização 

do PMIS em ambiente de multiprojetos. 

 A intensiva utilização do PMIS tem impacto positivo na qualidade de tomada de decisão 

em um ambiente de multiprojetos. 

Relacionamos os elementos do PMIS que contribuem para a decisão adequada em um 

ambiente de multiprojeto, e para fornecer informações na relação entre qualidade da informação 

do PMIS e satisfação do gerente de projeto com PMIS. 

3.5 Equipe Baseada em Planejamento de Recursos Humanos para Vários 

Projetos 

O modelo THRP do inglês, equipe baseada em planejamento de recursos humanos 

(Team-based human resource planning) é um método lógico matemático criado por: CHENG, 

TSAI E XIAO (2005) e é dotado de dois efeitos de estudo: primeiramente, criar estrutura 

organizacional baseada em equipes com base nos processos de gerenciamento de projetos. 

Segundo, prever os requisitos do trabalho para uma organização baseada em equipes.  

O modelo THRP atinge os propósitos de estudo, mapeando processos de uma empresa 

a um sistema de simulação em quatro fases, como mostrado na Figura abaixo. Primeiro, um 

modelo de processos e uma nova estrutura de organização baseada em equipes são projetados 

na fase de reengenharia de processos, ou seja na reconstrução do processo de gerenciamento de 

projeto. Em seguida, os métodos de pré-processamento de dados e os algoritmos de simulação 

para alocação de recursos são, respectivamente, analisados e desenvolvidos. Finalmente, todos 

os resultados das três fases anteriores estão integrados no sistema de simulação. Através da 

simulação, a capacidade máxima de trabalho em uma equipe podem ser previstas e podem servir 

como referência para os planejadores de recursos humanos para compensar a falta na gestão 

integrada de múltiplos projetos. 
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3.5.1 Recriação da Estrutura de Projeto 

Na primeira fase do modelo THRP, a filosofia BPR é aplicada para integrar funções 

organizacionais agregada em diferentes departamentos para torná-los independentes e em 

novos processos, e abordagem de equipe é usada para projetar uma organização baseada em 

equipes para facilitar o processo recém-concebido. Assim, duas finalidades principais são 

apresentadas nesta fase: 

1. Redesenhar o modelo de processo: problemas ocultos no processo são identificados 

e os resultados utilizados como base para a análise dos problemas de gestão 

existentes de construção das empresas. Um novo modelo de processo é, então, 

Plataforma múltiplos 
projetos 

Processo de alocação de 
recursos humanos 

Simulação para alocação dos 
recursos 

Preparação das informações 

Output: novo modelo de 
processo 

Output: estrutura baseada na 
equipe de projeto 

Output: maximização da 
força de trabalho 

Output: algoritmo de 
alocação 

Output: Dados de projetos 
relacionados 

Output: Dados de atividades 
relacionadas 

Figura 14: Estágios do processo de reengenharia. Adaptado de CHENG, TSAI E XIAO, 

(2005). 
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elaborado em conformidade com a análise e as aplicações dos sistemas de gestão de 

tecnologia da informação; 

2. Criar a organização baseada em equipes: baseado no novo modelo de processo, a 

abordagem de equipe é usada para integrar as funções organizacionais em equipes 

específicas do processo. A organização baseada em equipes é uma constituição de 

equipes de vários processos. 

3.5.2 Preparação das Informações 

A aplicação do sistema de simulação para prever a capacidade de trabalho, informações 

como: duração da atividade, exigências do trabalho, cargas de projetos, etc. devem ser 

examinadas preliminarmente e analisados. 
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3.5.3 Algoritmo de Alocação de Recursos 

 

Figura 15: Procedimento de execução de simulação. De CHENG, TSAI E XIAO (2005). 
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3.6 Eficiência no Gerenciamento de Múltiplos Projetos 

Na incessante busca por melhorias das práticas de gerenciamento e melhoria da 

eficiência, muitas empresas têm empregado práticas de gerenciamento de múltiplos projetos. A 

maneira mais comum adota é alocar apenas um Gerente de Projeto para gerenciar múltiplos 

projetos concorrentes, que pode ser definido como Gerenciamento de Múltiplos Projetos em 

Grupo, ou MGMP na sigla em Inglês. 

O Gerenciamento de Múltiplos Projetos tem se tornado o foco de organizações que 

almejam maior eficiência no gerenciamento, coordenando projetos inter-relacionados para 

reduzir tempo de lançamento garantindo trocas de tecnologias para melhorar a performance do 

produto final. 

Segundo estudos de PATANAKUL e MILOSEVIC (2008), um dos pontos mais críticos 

para sucesso do Gerenciamento de Múltiplos Projetos é a disponibilidade de recursos no tempo 

necessário, ou seja, na hora certa, entretanto há consenso quando se diz que na grande maioria 

das equipes de múltiplos projetos há falta de recursos e que a tarefa torna-se um grande desafio 

por não haver recursos o suficiente para sua realização. 

PATANAKUL e MILOSEVIC (2008), propõe um quadro de modo a acompanhar a 

eficácia em MGMP, organizado em torno dos fatores que influenciam os critérios de medição 

(ver Figura abaixo). 
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Figura 16: Quadro de acompanhamento da eficácia da gestão de um grupo de vários 

projetos. De PATANAKUL e MILOSEVIC (2008). 
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4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi propor um modelo de planejamento de recursos humanos 

em ambiente de múltiplos projetos, baseado no acompanhamento e no planejamento utilizando 

ferramentas de apoio dedicadas a equipes de planejamento com foco na eficiência de 

gerenciamento de múltiplos projetos. 

Identificamos que as organizações devem determinar metodologias de priorização, 

implantar projetos paralelos de acompanhamento, métodos de planejamento de capacidade de 

alocação de recursos, utilizar de sistemas de informação em gerenciamento de projetos e ter 

equipes capacitadas baseadas em planejamento de recursos humanos. 

O método de projetos paralelos tem foco em apresentar indicadores e trazer soluções 

para o planejamento de recursos humanos em ambientes de múltiplos projetos. Além disso, 

identificamos que muitas organizações têm métodos de planejamentos diários, onde todas as 

tarefas detalhadas são alocadas usando uma ferramenta (software). No entanto, nestas empresas 

o método de alocação de recursos em médio prazo não é aplicado. Mas para que o plano de 

tarefas diárias esteja alinhado com o plano de negócios da empresa, o método de alocação de 

recursos de médio-prazo é necessário.  

Concluímos que atingimos nosso objetivo apresentando de maneira sucinta todas as 

características necessárias para a adoção de um modelo de planejamento de recursos humanos 

em ambientes de múltiplos projetos. Almejando maior eficiência no gerenciamento, 

coordenando projetos inter-relacionados e por fim identificando as diversas características 

apresentadas de modo a obter a máxima eficiência no gerenciamento de Múltiplos Projetos.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Os métodos e ferramentas propostas são genéricas, podendo ser aplicada em qualquer 

segmento de negócio, mas é possível modificá-la para um segmento específico de mercado. 

Sugerimos a utilização de uma matriz SWOT para uma melhor definição das ferramentas a ser 

adotadas. Além disso por se tratar de um método genérico é necessário estudos mais 

aprofundados sobre cada ferramenta apresentada.  

O método simplificado de planejamento de recursos humanos em ambiente de múltiplos 

projetos ainda precisa ser utilizada pelas empresas para atestar sua eficácia. A sua utilização 

prática pode validar o método e/ou contribuir para sua evolução. Além disso, outros estudos 

devem ser analisados e adicionados de modo a contribuir com o que foi apresentado.  
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7. APÊNDICE 

7.1 ANALISE DE COMPETÊNCIA E HABILIDADES PARA UM GERENTE 

DE MÚLTIPLOS PROJETOS 

7.1.1 Introdução 

Neste estudo, analisaremos as competências de um gestor de múltiplos projetos, em 

ambientes dinâmicos, de alta velocidade com demandas constante e imprevisíveis de clientes e 

concorrentes, onde as informações são muitas vezes insuficientes e imprecisas (BOURGEOIS 

& EISENHARDT, 1988). 

Para ser eficaz na condução de vários projetos simultâneos em ambientes dinâmicos, 

este estudo propõe uma lista de competências que os gerentes de múltiplos projetos devem 

seguir para a eficácia na gestão de vários projetos. Entre outras competências, as competências 

que são exclusivas para gestores de múltiplos projetos são experiências organizacionais, gestão 

de interdependência, multitarefa, gestão de equipes simultaneamente e gestão do processo de 

interprojetos. Esta descoberta ajuda a conscientizar a comunidade de gerenciamento de projeto 

sobre as diferenças entre as competências dos gerentes de simples projetos e dos gerentes de 

múltiplos projetos (PATANAKUL E MILOSEVIC, 2008). 

7.1.2 Referencial Teórico 

ROBERT KATZ (1955) sugere que um gestor deve possuir habilidades técnicas, 

incluindo conhecimentos especializados, capacidade analítica e capacidade de usar ferramentas 

e técnicas de uma disciplina especificam. Um gestor tem de demonstrar a capacidade de 

trabalhar de forma eficaz tanto como um líder de equipe e como membro da equipe (habilidades 

humanas). Além disso, um gerente deve ter habilidades conceituais para que ele possa ver a 

empresa como um todo. Katz também afirmou que quando ascende na hierarquia de gestão, 

uma gerente precisa de mais habilidades humanas e conceituais e menos habilidades técnicas. 

SHENHAR AND THAMHAIN (1994), entretanto propõem um novo modelo, ao qual 

inclui conhecimentos gerenciais e habilidades humanas, técnicas operacionais e estratégicas. 

Eles sugerem também que o gestor deve ter conhecimentos técnicos e habilidade para trabalhar 

como um profissional, orientando e direcionando outros, além disso, deve ter capacidade de 

organizar, operar e controlar uma unidade organizacional de forma eficaz. Além de disso, um 
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gestor deve ter conhecimentos em conceitos de negócio da organização, e compreensão de 

outras áreas profissionais e técnicas.  

Quando analisamos vários estudos na literatura em habilidade de gerentes de projetos, 

identificamos similaridades nos conhecimentos e habilidades necessárias para um 

gerenciamento eficaz. GADDIS (1959) and ARCHIBALD (1975), enfatizam a importância nas 

habilidades técnicas, administrativas e liderança incluindo comunicação, resolução de 

problemas, resolução de conflitos, integração e analise. EINSIEDEL (1987) AND POSNER 

(1987), enfatiza mais em liderança e habilidade humanas, como visão, credibilidade, 

criatividade, tolerância, motivação, estilo flexível de gestão e comunicação efetiva. 

THAMHAIN (1991), propõe três categorias de habilidade como liderança, técnicas e 

administrativa, enquanto que PETTERSEN (1991), propõe cinco categorias: resolução de 

problemas, administração, supervisão e gestão de equipes, relação interpessoal e mais algumas 

outras qualidades pessoais. PETTERSEN (1991), FRAME (1999), propõe um conjunto de 

competências relacionada a negócios, julgamentos baseada no conhecimento e consciência 

social. Outros estudos (THIEME et al., 2003; SUIKKI et al., 2006), enfatizam as competências 

administrativa, liderança e habilidade em negócio. 

De acordo com FAGUNDES, os gerentes de projetos devem desenvolver competências 

nas seguintes áreas: 

 Competências interpessoais: liderança, comunicação, gerenciamento de equipe, solução 

de problemas e gestão de conflitos; 

 Competências estratégicas: senso para o negócio, preocupação com o cliente, 

capacidade de integração, pensamento estratégico, consciência para o lucro e custo; 

 Competências intrapessoais: empreendedorismo, criatividade, ser visionário e ter senso 

competitivo; 

 Competências técnicas: aplicações do produto, conceito tecnológicos gerais dos 

produtos e tendências, conhecimento das ferramentas e técnicas relacionadas aos 

produtos e habilidades para a solução de problemas. 

7.1.3 Modelo de Competência para a Gestão Eficaz de Múltiplos Projetos 

Os resultados desta pesquisa podem ser resumidas em um modelo de competências para 

a eficácia na gestão de vários projetos, ver Figura 17. Para ser eficaz, o gestor de múltiplos 
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projetos deve possuir competências para coordenar os projetos, além das competências de 

gerenciar um projeto individual, como de um gerente de simples-projeto. 

Os gerentes de projeto múltiplos, além das características típicas devem ter experiência 

organizacional, capacidade de gerenciar interdependências, capacidade para gerenciar várias 

atividades simultaneamente, capacidade de liderar várias equipes ao mesmo tempo e 

compreender os processos de conformidade entre os projetos. Outras competências únicas são 

mencionadas e agrupadas da seguinte forma processo-administrativa, interpessoal-intrapessoal, 

negócios-estratégicos e competências técnicas. 

As características administrativo/processo, intrapessoal/interpessoal, 

negócio/estratégico, técnico e competências são necessárias (proposição P6), mas é muito 

importante que os gerentes de múltiplos projetos possuam experiência organizacional 

relacionadas ao gerenciamento de múltiplos projetos de sua organização (proposição P1). Isso 

irá ajuda-los a estabelecer seu relacionamento, network, credibilidade dentro e fora de sua 

organização. Eles devem identificar as interdependências e interações entre os projetos e 

gerencia-los beneficiando todos os projetos o quanto possível (proposição P2). Gestores de 

múltiplos projetos devem ter o know-how para multitarefas, de tal forma que perdas devido a 

mudanças de contexto (planos) seja mínima (proposição P3). Além disso, devem ter a 

capacidade de gerenciar equipes de projetos simultâneos (proposição P4). Por último, o gestor 

de múltiplos projetos devem ter a capacidade de integrar diferentes processos de diferentes 

projetos e gerenciá-los de maneira coordenada (proposição P5). Possuir e utilizar estas 

competências, auxilia os gerentes de multiprojetos a serem eficazes na gestão de vários projetos 

simultâneos. 
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Figura 17: Modelo de competência para a gestão eficaz de múltiplos projetos. Adaptado de 

PATANAKUL E MILOSEVIC (2008). 
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7.1.4 Observações 

Com base na experiência pratica, além dessas competências, este estudos busca destacar 

e propor as responsabilidades e habilidades de dois grupos, um gerencial e um operacional, 

inseridos em ambientes de múltiplos projetos: o gestor de equipes de múltiplos projetos e o 

funcionário (nível operacional). 

O gestor de equipes de múltiplos projetos (GEMP), ao qual poderá estar no mesmo nível 

de hierarquia ou abaixo do gestor de múltiplos projetos GMP, tem foco na organização 

departamental e delegação de atividades como validação, verificação e elaboração técnica. 

O funcionário, que se encontra no nível operacional mais baixo da hierarquia 

coorporativa, tem a função de coordenar suas próprias atividades em diversos projetos e tarefas, 

suas atribuições estão relacionadas à produção e elaboração de documentos (execução das 

atividades propriamente dita) e organização das suas próprias atividades, quando atribuído a 

função. Neste nível podemos destacar, por exemplo, profissionais em nível de pleno ou mesmo 

júnior, que por vezes possuem uma pequena autonomia de trabalho e comandam pequenas 

equipes. 

Primeiramente destacamos e adicionamos, com base na experiência, as competências e 

responsabilidade de um gestor de múltiplos projetos (GMP): 

 Ser um profissional com conhecimentos multidisciplinares:  

o Conhecer as disciplinas que compõe o projeto. O GMP deve ser 

experiente e deve ter estudado todas as áreas que compõe a execução do 

seu projeto, como por exemplo, as áreas técnicas, administrativas e 

coorporativas; 

 Controlar e monitorar as atividades de diversos projetos; 

o O GMP deve estar sempre acompanhando as atividades que foram 

atribuídas aos diversos departamentos e pessoas; 

 Controlar e monitorar a duração das atividades; 

o Controlar por cronograma de forma simplificada a duração das 

atividades de cada equipe, se possível de cada pessoa; 

 Conhecer todos os envolvidos nas atividades; 

o Familiarizar com a equipe que compõe os projetos, facilita a interação 

(sinergia) e a dinâmica das atividades; 
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 Acompanhar a sequência de cada atividade para cada projeto, 

o Identificar possíveis paralizações ou problemas, devido à falta de 

informações, recursos ou tempo, deve ser uma das atribuições do GMP; 

 Solucionar conflitos de priorização de projetos; 

o Os conflitos de interesses são bastante frequentes, e o gestor deve levar 

em consideração os métodos de priorização de projetos; 

 Discutir com outros gestores de múltiplos projetos as prioridades a serem 

executadas; 

o É função de o gestor conversar com outros GMPs de modo a chegarem 

em um consenso visando os métodos de priorização de projetos, portfolio 

e programa; 

 Ter visão global; 

o Em um ambiente multidisciplinar e de múltiplos projetos ter uma visão 

generalista e global do projeto é importante para andamento das 

atividades; 

 Conhecer as sequência de atividades para elaboração do projeto; 

o Dentro de um ambiente coorporativo, conhecer a sequência de atividades 

na qual o projeto translada, os diversos departamento, suas atribuições e 

suas funções é bastante útil para o desenvolvimento de um projeto, 

 Identificar e relacionar semelhanças e relações entre os projetos; 

o Estar analisando e identificando possíveis semelhanças, analogias entre 

os projetos, de modo a otimizar o tempo de execução de diversas 

atividades relacionadas aos múltiplos projetos; 

Quando enfatizamos um gestor de equipe de múltiplos projetos (GEMP) as suas 

atribuições e responsabilidades podem ser as seguintes: 

 Tomar conhecimento de todos os projetos que estão sendo executados em seu 

setor; 

o A entrada de projetos ou atividades no departamento devem ser realizada 

por uma única “porta de entrada”, com conhecimento pleno do GEMP; 

 Conhecer as atividades a serem executadas para cada projeto; 
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o Verificar antecipadamente as atividades a serem executadas para cada 

projeto e seus níveis de dificuldade; 

 O gestor do departamento ou da equipe deve ter pleno 

conhecimento teórico e experiência nas atividades do projeto.  

o Entender das dependências e impactos das atividades; 

 O GEMP deve identificar imediatamente as informações 

pendentes e os impactos que incorrem da falta de dados para a 

elaboração da atividade; 

 Alocar os recursos humanos necessários para execução das atividades; 

o Prever para determinado projeto dentro do cronograma pré-estipulado, o 

número de funcionários necessários para o projeto; 

 Controlar o cronograma para execução da atividade; 

o Estar atualizado com as atividades da equipe e estar controlando a 

duração das atividades; 

 Ter conhecimento das entradas e saídas de informação; 

o O GEMP deve ciente das entradas e saídas de informações do 

departamento, para auxiliar no controle dos projetos; 

 Grau de dificuldade e responsabilidade da atividade; 

o Este item está relacionado ao grau de dificuldade e responsabilidade da 

atividade de modo a alocar os profissionais mais experientes para 

atividades de alto grau de importância e os menos preparados para 

atividades mais simples. 

o Conhecer a equipe, os mais experientes e os menos preparados, de modo 

alocar os recursos mais caros nas atividades que exigem mais 

conhecimento; 

 Delegar responsabilidades, quando possível; 

o Delegar aos funcionários as funções de aprovar, verificar e elaboração 

da atividade; 

 Controlar a alocação de atividades dentro da equipe, de modo que a carga de 

trabalho seja homogênea entre todos da equipe. 

o A alocação de atividades em uma equipe deve ser homogênea, a carga 

de trabalho deve ser sempre verificada e avaliada. 
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 Em um ambiente de múltiplos projetos, é muito importante, quando possível e 

factível, que as pessoas envolvidas nos projetos sejam as mesmas.  

o Se um GMP possui diversos projetos e os mesmo terão processos 

similares de elaboração ou analise, nos mesmos departamentos ou 

equipes, então é recomendados que as pessoas envolvidas sejam as 

mesmas nos múltiplos projetos; 

Enfatizando as atribuições e responsabilidade do funcionário em um ambiente de 

múltiplos projetos ou tarefas podemos destacar os seguintes itens: 

 Executar a atividade propriamente dita, 

 Coordenar em conjunto com GMP e/ou GEMP, as atividades prioritárias; 

o Informar e discutir com os GMPs possíveis interferências entre os 

projetos; 

o É atribuído ao funcionário certo grau de liberdade, de maneira que o 

mesmo possa se organizar e priorizar as atividades a serem elaboradas 

em um determinado período. 

 Identificar tarefas semelhantes entre projetos, de modo a otimizar o processo e 

atividades e posteriormente comunicar o GMP e/ou GEMP; 

 Atualizar o GMP e/ou GEMP das atividades executadas; 

 Fazer a interface com outras equipes, sempre com o consentimento e 

conhecimento do GMP e/ou GEMP; 

Com base nas informações acima e nas observações concluímos que as competências e 

habilidade de um gerente de múltiplos projetos são diferentes de um gestor de simples projetos. 

A gestão em um ambiente multiprojetos, exige que o profissional no lado técnico tenha 

conhecimento generalista das disciplinas dos projetos e do lado pessoal deve possuir muita 

flexibilidade, senso de organização, carisma e facilidade de contato com outros profissionais 

multidisciplinares. 

Resumindo o exposto acima e de acordo com a literatura apresentada, podemos afirmar 

que: 
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 Além de competências dos gerentes de projetos propostos na literatura que se 

relacionam com único projeto, gerente-múltiplos projeto deve possuir algumas 

competências especificamente para liderar vários projetos simultâneos; 

 Multitarefa é uma competência importante de um gerente de múltiplos projetos, 

sendo mais relevante do que para um gerente de projeto único; 

 Gerente de múltiplos projetos deve levar em consideração as interdependências 

e interações entre os projetos. 


