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Resumo 

 

Projetos constituem-se numa das melhores formas de otimização de esforços e recursos para a 

execução de um determinado trabalho de caráter temporário. Grandes empresas entendem que 

os projetos são (e serão por muito tempo) o meio mais eficiente para a implementação de suas 

estratégias, o que constitui fator fundamental para a sobrevivência das empresas no ambiente 

de competição constante. A tecnologia da informação se insere nesse contexto como uma área 

de grande valor estratégico para as empresas, por sua característica de suporte à inovação. 

Com isso, a demanda por projetos nessa área é grande, seja pelo entendimento das empresas 

sobre sua importância estratégica, seja pela sua constante atualização tecnológica. Neste 

cenário de alta demanda e de limitação de recursos, uma boa gestão de portfólio de TI é 

fundamental para a correta identificação, seleção e priorização de projetos, que junto a uma 

boa análise de viabilidade econômica são fatores decisivos para o sucesso das empresas 

vencedoras. Uma vez selecionados e autorizados esses projetos, é possível avançar do nível 

estratégico para o nível tático com a execução desses projetos. Ao tempo que a demanda de 

projetos cresce em nível estratégico, a mesma se amplia no nível tático, onde se encontram as 

empresas fornecedoras de projetos de TI. A crescente demanda torna a tarefa de execução dos 

projetos mais complexa, por parte da indústria de TI, pois os recursos também são limitados, 

as tecnologias se encontram em constante atualização, criando um cenário de gestão de 

multiprojetos e multitecnologias. Esse aumento na complexidade provoca dificuldades para os 

Gerentes de Projeto realizarem um bom planejamento e evitar a extrapolação de prazos, além 

da frustração e insatisfação por parte do cliente. Dentro desse contexto, o presente trabalho 

procura apresentar boas práticas para o gerenciamento de portfólio de empresas de TI.  

 

 Palavras Chave: Portfólio, Múltiplos Projetos, Gerenciamento de Projetos de 

Software, TI 

    



 

 

Abstract 

 

Projects constitute one of the best forms of optimization efforts and resources for the 

implementation of a given temporary work. Large companies understand that the projects are 

(and will be for long) the most efficient way to implement their strategies, which is essential 

to the survival of businesses in constant competition environment. Information technology 

falls within that context as a great strategic value area for businesses, for its characteristic of 

supporting innovation. Thus, the demand for projects in this area is huge, both for 

understanding of the companies on their strategic importance, and for their constant 

technological update. This high demand scenario and limited resources, a good portfolio of IT 

management is critical for the identification, selection and prioritization of projects, and a 

good analysis of economic viability are decisive factors for the success of the winning 

companies. Once selected and authorized these projects move forward the strategic level to 

the tactical level with the implementation of these projects. At the time the project demand 

grows at a strategic level, it expands at the tactical level, into the suppliers of IT projects is. 

Growing demand makes the execution task complex for the most projects, from the IT 

industry because the resources are also limited, technologies are constantly updated, creating 

a multi-project and multi-tech management scenario. This increase in complexity causes 

difficulties for Project Managers develop good planning and avoid the extrapolation of 

schedule, as well as frustration and dissatisfaction by the customer. In this context, this paper 

aims to present best practices for portfolio management of IT companies. 
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1. INTRODUÇÃO  

A maior parte das grandes organizações brasileiras, sejam da indústria, mercados 

financeiros ou serviços, de alguma forma aplicam o Gerenciamento de Portfólio de projetos 

como ferramenta de avaliação e seleção de seus projetos, se valendo de fatores políticos e 

estratégicos para a execução dos mesmos. 

Inserido neste contexto também estão contidos os projetos de TI ou TIC (Tecnologia 

da Informação ou Tecnologia da Informação e Comunicação), cuja execução é geralmente 

transferida para as grandes empresas de Consultoria de TI (outsourcing), limitando a Gestão 

de Portfólio à Gestão de Fornecedores por parte destas grandes empresas. 

As consultorias de TI por sua vez, possuem uma visão diferente sobre esse portfólio, já 

que se utilizam de critérios de medição diferenciados para o controle de sua carteira de 

projetos (múltiplos projetos). A gestão nesse caso se dá num nível tático, o que a diferencia do 

nível estratégico a qual as empresas contratantes de situam. 

Dado esse contexto, a pergunta que melhor expressa o problema aqui exposto é: 

“Quais são as melhores práticas para Gestão de Portfólio de projetos na visão de 

fornecedores de TI? 

 

1.1. Justificativa/Relevância 

Geralmente os valores estratégicos dos projetos de TI das organizações não são 

compartilhados com as consultorias executoras dos projetos, o que dificulta a visualização dos 

critérios de sucesso para o cliente. Somado a isso, há uma grande dificuldade de prever 

momentos de baixa e/ou alta demanda por determinada tecnologia, dificultando a correta 

distribuição de recursos entre os projetos, acarretando em constantes movimentações de 

pessoas, com impacto negativo na performance dos projetos, seja em tempo ou custo. 

Este trabalho pretende apresentar modelos para gestão de tempo e custo no portfólio 

de projetos de TI, na visão de fornecedor. A ideia é apresentar formas de medição de 

performance, através de coleta e processamento dos apontamentos de atividades dos projetos. 
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1.2. Objetivos  

O objetivo geral deste trabalho é de apresentar um estudo detalhando as boas práticas 

para o gerenciamento de portfólio de projetos para consultorias de TI, se utilizando do 

PMBOK (2013) e do The Standard for Portfolio Management (2013) como referenciais 

teóricos.  

Como objetivos específicos, o trabalho se limita a apresentar técnicas de gereciamento 

de portfolio sob três pilares, sendo: 

(1) Apresentar o uso dos processos de gerenciamento de tempo em projetos, segundo o 

PMBOK (2013), como forma de medição de perfomance do portfólio, propondo modelos de 

relatórios de performance.  

(2) Apresentar a aplicação dos processos de gerenciamento de custos em projetos, segundo o 

PMBOK (2013), propondo índices de variação de custo entre os projetos. 

(3) Apresentar os processos do padrão The Standard for Portfolio Management (2013), 

desenvolvido pelo PMI – Project Management Institute, apresentando a gestão de portfólio. 

Ao final será demonstrado o gerenciamento de portfólio de projetos de TI, através de 

simulação de modelos de controle de portfólio, se utilizando dos 3 pilares anteriores. 

 

1.3. Delimitação do Tema 

O trabalho se limita a apresentar boas práticas para a gestão de portfólio, para a gestão 

de múltiplos projetos, com base nos gerenciamentos de tempo e custo. Apesar de seu 

referencial básico ser o guia PMBOK (2013) este trabalho não irá cobrir as demais áreas de 

conhecimento do guia, mesmo entendendo que constituem parte importante para uma 

completa gestão e controle de múltiplos projetos. Gerenciamento de riscos, de escopo e 

qualidade são exemplos de temas a serem explorados em trabalhos futuros sob a perspectiva 

de gestão de portfólio de consultorias de TI. 

 

1.4. Metodologia 

A condução desse trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e simulação de modelos de controles de portfólio de projetos de TI, pelos três 
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pilares descritos anteriormente. O trabalho tem caráter de análise interpretativa do referencial 

teórico, apresentando modelos hipotéticos de gestão de múltiplos projetos, constituindo assim 

um trabalho de análise teórico-empírico e metodológico. 

 

2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Uma vez estabelecido o tema e problematização que motivaram essa pesquisa, a 

segunda parte apresenta o desenvolvimento do trabalho, que está dividido em 4 capítulos. 

Capítulo 3 - Gerenciamento de Tempo em Projetos: Esta seção elenca os principais 

elementos do planejamento de tempo em projetos, através da apresentação do processo 

estabelecido pelo PMBOK (2013) desta área de conhecimento, e também traz inserções 

bibliográficas reconhecidas sobre o tema. 

Capítulo 4 - Gerenciamento de Custos em Projetos: Neste capítulo, também são 

apresentados os componentes do processo PMBOK (2013) da área de conhecimento de 

Custos em projetos, e seu referencial bibliográfico com foco em planejamento. 

Capítulo 5 - Gerenciamento de Portfólio de Projetos: Neste capítulo são 

apresentadas as boas práticas para a gestão de portfólio apresentadas pelo The Standard for 

Portfolio Management do PMI (2013), identificando os processos deste padrão PMI (2013) 

que se aplicam ao nível tático do cenário de planejamento de multiprojetos de TI.  

Capítulo 6 - Gerenciamento de Portfólio de Múltiplos Projetos de TI: Este 

capítulo apresenta modelos de controle de multiprojetos de fornecedores de TI, limitando às 

áreas de gerenciamento de tempo e custos, e referenciando os capítulos anteriores que 

apresentam o referencial teórico.   

Os capítulos 7 e 8 apresentam as conclusões extraídas desse trabalho, assim como 

possíveis questionamentos que poderão se transformar em objeto de pesquisa. 

 



4 

 

3. GERENCIAMENTO DE TEMPO EM PROJETOS 

Um fato comum, evidente em noticiários e veículos de informação é a questão de 

atrasos dos projetos, tanto na esfera estatal quanto privada. Segundo o Gartner 70% dos 

projetos atrasam. Sobre os projetos de TI, esse número é de 82% 1. Isso demonstra que na 

indústria de TI são comuns os casos de atrasos, que são substância de insatisfação tanto de 

clientes quanto dos próprios fornecedores, causando muitos problemas. Segundo Barcaui 

(2010) “muitos deles estão relacionados a uma das variáveis mais imponderáveis e 

implacáveis de todas: o tempo.” O uso de boas práticas no gerenciamento do tempo podem 

reduzir esses impactos e garantir uma melhor performance dos projetos, e consequentemente 

do portfólio. 

Gestão do tempo em projetos consiste em processos que visam identificar e estimar as 

atividades de um projeto, gerando um cronograma para execução do mesmo. O PMBOK 

(2013) define o gerenciamento do tempo como “processos necessários para realizar o término 

do projeto no prazo”. Evidentemente, o planejamento do tempo deve ser baseado em um 

escopo previamente definido, o que consititui a principal entrada desse processo de 

gerenciamento. 

Segundo o PMBOK (2013) os processos de gerenciamento de tempo são: definição de 

atividades, sequenciamento de atividades, estimativa de recurso, estimativa de duração, 

desenvolvimento do cronograma, e controle do cronograma. Para cada uma dessas etapas será 

apresentado um resumo abaixo, considerando suas ferramentas e técnicas. 

 

3.1. Definição de Atividades 

É onde se inicia o gerenciamento de tempo. As atividades de um projeto devem ser 

identificadas e definidas a partir de um escopo, entrada principal para o gerenciamento de 

tempo. Segundo o PMBOK (2013), essa entrada deve ser composta de 3 principais insumos: 

declaração de escopo do projeto, estrutura analítica do projeto (EAP) e o dicionário da EAP. 

A declaração do escopo do projeto indica o objetivo principal do mesmo, ao tempo que 

expressa a estratégia da organização para o projeto, o que serve de base para uma boa 

                                                 
1 fonte: http://www.mundopm.com.br/noticia.jsp?id=280 
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estruturação da EAP. É exatamente como escreve Barcaui (2010): “o objetivo do projeto, 

materializado pela declaração de escopo, contém a estratégia da organização para o projeto, 

informação crucial para o desenvolvimento da EAP, para a definição das atividades e o 

restante dos processos de planejamento.” 

A EAP por sua vez, serve para expressar de forma hierárquica os pacotes de trabalho 

de um projeto. Esses pacotes devem ser decompostos até o nível de entregáveis, para posterior 

uso na definição das atividades. O PMBOK (2013) define a EAP como “uma decomposição 

hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de 

alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas”. 

A decomposição da EAP é a principal forma de se identificar as atividades do projeto a 

partir de seus entregáveis, e seu detalhamento deve ser registrado no dicionário da EAP.  

 

 

Figura 1 – Exemplo de decomposição da EAP até o nível de atividades 

Fonte: Barcaui, 2010, p. 22 

 

Além da decomposição, outras atividades do projeto podem ser identificadas e 

definidas a partir de um modelo padrão estabelecido pela organização, ou por consulta à 

opinião especializada. No caso de TI, esses modelos poderiam ser definidos por categoria de 

projetos, como projetos web, ou projetos de ERP, ou projetos de integração de sistemas. Ao 

fim desta etapa, obtem-se  a Lista de Atividades do projeto. 
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3.2. Sequenciamento de atividades 

Uma vez definida a lista de atividades de um projeto, é necessário identificar qual a 

ordem de execução das atividades e a dependência entre elas. Segundo o PMBOK (2013), 

“sequenciar as atividades é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos 

entre as atividades do projeto”. Isso significa mapear quais atividades podem ser executadas 

de forma simultânea, assim como as dependências entre as mesmas. O objetivo desta etapa é 

gerar o diagrama de redes, que representa as atividades e suas dependências lógicas. 

De posse de todas as entradas necessárias, como a declaração de escopo, a lista de 

atividades gerada pela decomposição da EAP, e possíveis marcos, cabe ao gerente de projetos 

iniciar o sequenciamento. Dada a natureza de iterações entre as áreas de conhecimento e de 

seus processos, nesta etapa é comum que se identifiquem novas atividades, tornando 

necessária a atualização da própria EAP, como expressado por Barcaui (2010): 

“A lista de atividades inicialmente obtida por meio da EAP pode ser 

alterada durante o processo de sequenciamento de atividades. Na verdade, 

é muito comum que isso aconteça, já que durante o processo de geração 

do diagrama de rede novas atividades ou etapas acabam surgindo”  

Barcaui (2010) 

Existem 4 tipos de relação de precedência entre as ativides, definidas pelo PMBOK 

(2013) como (1) término para início – “Fim-início”, onde uma atividade precisa ser concluída 

para que outra possa se iniciar; (2) término para término – “Fim-Fim” , onde uma atividade 

depende da conclusão de outra atividade para que ela também possa ser considerada 

concluída; (3) Início para Início – “Início-Início”, que define a relação entre atividades 

paralelas onde o início da segunda depende também do início da primeira; e (4) início para 

término – “Inicio-Fim”, onde o témino da atividade sucessora depende da iniciação da 

atividade predecessora. 

Os métodos de diagramação das atividades datam dos anos 50, e dentre os principais 

destacam-se os métodos ADM (arrow diagramming method), PDM (precedence 

diagramming method) e CDM (conditional diagramming method), respectivamente diagrama 

de setas, de procedência e de condição.  

Atualmente existem no mercado diversos softwares para sequenciamento de 

atividades, e que em sua essência aplicam os métodos acima listados, assim como os tipos de 
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relação de precedência supracitados. Em projetos de TI, não diferente das demais áreas de 

conhecimento, o método de predecessão é o mais utilizado. 

Estabelecido o sequenciamento da lista de atividades, a próxima etapa deve ser estimar 

os recursos das atividades. 

 

3.3. Estimativa de Recursos das atividades 

Como define Barcauí (2010), nessa etapa deverão ser estimados os recursos a serem 

alocados nas atividades do projeto, para a realização das mesmas, assim como os períodos de 

disponibilidade desses recursos para atender às necessidades do projeto. 

Segundo a definição do PMBOK (2013), “estimar os recursos das atividades é o 

processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade”. 

Tipicamente em projetos de TI, por sua natureza de mão de obra clássica (prestação de 

serviços) a estimativa de recursos se traduz em volumetria de horas/homem, ou seja, a 

medição do esforço de uma atividade é feita sobre um cálculo de disponibilidade de horas a 

trabalhar por uma pessoa, associada a duração daquela atividade. Sobre esse aspecto um 

conceito importante a saber é referente as definições de trabalho, duração e recurso. 

O trabalho consiste no produto da duração pela disponibilidade de recurso. Por 

exemplo, no caso de uma atividade prevista para realização em 5 dias de duração, e que exija 

o esforço de 2 pessoas (considerando 8h diárias de disponibilidade), o total de trabalho 

(esforço) para execução dessa atividade será de 80h (5d x 2 recursos x 8h). 

Em se tratando de uma operação de simples multiplicação, é possível estimar qualquer 

uma das variáveis a partir de outras duas. Tipicamente, as estimativas de tempo em projetos 

de TI se utilizam desse viés para a identificação da quantidade de recursos. Consultando uma 

base histórica de outros projetos que forneçam o esforço (trabalho) de uma determinada 

atividade, e coletando a expectiva de duração de um cliente, é possível estimar a quantidade 

de recursos necessária para a realização da atividade. 

É claro que havendo apenas uma variável disponível (duração ou disponibilidade) é 

possível realizar a estimativa de recursos, mas talvez não fosse a mais eficiente. Conforme 

explica Barcaui (2010) “é comum que os gerentes de projetos tentem ajustar o seu 
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planejamento às duas restrições, já que são restrições reais do projeto, mas isso normalmente 

é feito ao mesmo tempo. Mais aconselhado é que se faça um planejamento inicial, amarrado a 

um dos dois fatores, para depois ajustar ao segundo.” 

Para a estimativa de recursos em projetos de TI, a abordagem de Pressmann (2006) 

acresenta alguns elementos complementares às definições do PMBOK (2013), não somente 

sob o aspecto pessoal, e que mostram fatores pertinentes a uma boa estimativa de recursos.  

Pressmann (2006) estabelece 3 categorias a serem consideradas, e estão ilustradas na 

figura 4: 

(1) pessoal, a estimativa de recursos humanos que considerando habilidades, localização e 

número (quantidade disponível);  

(2) ambiente, estimativa de hardware, ferramentas de software e recursos de rede; e  

(3) software reusável, para estimar novos componentes, componentes de prateleira, e de 

experiência parcial e plena. 

 

Apesar de serem fatores a se considerar, este trabalho se limitará à esfera 'pessoal', já 

que constitui o principal tipo de recurso dos projetos de TI.  

Identificados e categorizados os recursos da lista de atividades sequenciada, a próxima 

etapa trata de estimar a duração das atividades, através da análise de conflitos de recursos. 

 

3.4. Estimativa de Duração das atividades 

A partir da associação de uma atividade a um determinado recurso, sabendo-se o 

esforço necessário para a execução da atividade, é possível determinar a duração da atividade. 

Num exemplo de atividade que possua duração de 10 dias, considerando 8 horas diárias de 

trabalho de um recurso, essa atividade poderia ter 12 dias de tempo decorrido, se após o 

quinto dia de trabalho decorresse um final de semana, onde não haveria execução da 

atividade. Esta distinção entre duração e tempo decorrido constitui um conceito importante no 

momento de estimar a duração das atividades, e consequentemente do projeto.  

Em projetos de TI a importância da definição de esforço é grande, já que nesta 

modalidade de serviços o esforço constitui-se na principal medição de tamanho do projeto, 
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conforme já citado em seções anteriores. Tanto a duração quanto o tempo decorrido serão 

encontrados a partir de um esforço definido para uma atividade. Mas como definir esse 

esforço?  

O PMBOK (2013) propõe 5 ferramentas e técnicas indicadas para esse fim, e que 

constituem o processo para estimativa de duração da atividade, sendo: 

(1) Opinião especializada: buscar uma opinião de um especialista, seja um consultor 

sênior da empresa, ou algum recurso que já tenha em algum momento executado a 

mesma atividade. Este processo pode ser associado a técnica Delphi. 

(2) Estimativa análoga: buscar o histórico de execuções da mesma atividade em projetos 

anteriores, e partir de uma duração executada anteriormente. 

(3) Estimativa paramétrica: utilizar como parâmetro os índices de produtividade de um 

determinado recurso multiplicando pela quantidade de trabalho a ser executado. 

(4) Estimativa de três pontos: realizar a estimativa considerando os riscos envolvidos, 

representando a mesma em 3 estimativas: otimista, pessimista e a mais provável. 

(5) Análise de reservas: incluir reservas de contingência a partir de esforço e recursos já 

identificados para a realização da atividade 

O que se espera como resultado dessa fase de estimativa de duração são, como define 

o PMBOK (2013) “as avaliações quantitativas do número provável de períodos de trabalho 

que serão necessários para completar uma atividade que será usada para calcular o 

cronograma”. 

Uma vez que as atividades ou grupos de atividades estejam listados, sequenciados, 

com seus recursos determinados, e a duração estimada, chega o momento de desenvolver o 

cronograma do projeto juntanto todas essas partes. 

 

3.5. Desenvolvimento do Cronograma 

Conforme define o PMBOK (2013), nessa fase ocorrem as maiores iterações do 

processo de gerenciamento de tempo, já que o desenvolvimento do cronograma é um 

exercício constante durante o planejamento e execução do projeto. Deve haver uma constante 

busca pela otimização da duração das atividades, com a correta distribuição de recursos pelas 
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atividades. Quanto melhor essa distribuição, tendem a ser menores os custos da execução, e 

mais factíveis se tornam as exigências impostas pelos marcos do projeto. O desenvolvimento 

do cronograma é uma atividade a ser realizar durante todo o projeto.  

Um primeiro passo no desenvolvimento do cronograma é identificar quais datas 

representam restrições para o projeto, e qual o nível de flexibilidade para o replanejamento 

dessas datas. Os marcos (ou milestones) flexiveis são aqueles que durante o ciclo de vida do 

projeto poderão sofrer alterações em suas datas, sem impacto na duração do projeto. Exemplo: 

dado um projeto de TI, a atividade de desenvolvimento de um caderno de testes de um 

software pode ter seu final replanejado mais de uma vez, sem impacto na data de entrega da 

construção de uma hipotética solução de software. 

Já os marcos inflexíveis representam aqueles que são imutáveis, cujo replanejamento 

necessitaria técnicas de compressão e paralelismo, a serem melhor esclarecidas no docorrer 

desta seção. Exemplo: projetos de TI para adaptações às constantes mudanças de regras 

tributárias impostas pelo governo, cujas datas de início de vigência não se alteram. Outro 

exemplo do passado foram projetos de TI que tratavam de customizações em sistemas para 

adequação ao “bug do milênio” não puderam postergar a data de ‘01/01/2000’ para suas 

implementações. Ambos os casos apresentam marcos restritivos e inflexíveis. 

A elaboração do cronograma deve partir do diagrama de rede originado pelo 

sequenciamento de atividades. A partir deste diagrama é necessário identificar quais são os 

grupos de atividades que determinam a duração do projeto, assim como os grupos que 

determinam as folgas. Para tanto, segundo Barcaui (2010) existem algumas técnicas que 

podem ser destacadas, como: o método do caminho crítico, método da corrente crítica, análise 

de cenários “e se”, ajustes e distribuição de recursos.  Além destas o PMBOK (2013) inclui as 

técnicas de compressão, paralelismo, e cadeia crítica. 

Dada a complexidade desse processo, recomenda-se o uso de softwares de 

gerenciamento de projetos para o desenvolvimento do cronograma, como por exemplo o 

Microsoft Project ©. Neste software é possível identificar o caminho crítico do projeto (CPM 

– Critical Path Method), que é o método mais utilizado dentre aqueles acima citados. 

Também é possível realizar o nivelamento de recursos nesta aplicação.  

Caminho crítico, como define Barcaui (2010) “é um processo que determina quando o 

trabalho poderá ser feito, tomando como base o diagrama de rede e as estimativas de duração 



11 

 

das atividades, incluindo aí a identificação dos atrasos (lags) e das restrições de data do 

projeto”. O caminho crítico representa o grupo de atividades que, uma vez atrasadas, 

compromentem a duração total do projeto.  

Por sua vez, o nivelamento de recursos é uma técnica que visa analisar a alocação dos 

recursos no cronograma desenvolvido após validação do caminho crítico, e serve para realizar 

a distribuição otimizada desses recursos, buscando a utilização dos mesmos em nível 

constante. Esse nivelamento também trata a super-alocação de recursos, e que pode alterar o 

caminho crítico do projeto após sua resolução. 

Se mesmo após a definição do caminho crítico e o nivelamento de recursos as 

restrições inflexíveis não foram supridas, é possível aplicar as técnicas de compressão 

(crashing) e de paralelismo (fast-tracking) para buscar atender aos marcos do projeto. 

Compressão significa incluir mais recursos para atendimento de atividades, mantendo o 

esforço estimado e reduzindo a duração da atividade. Paralelismo é a técnica de paralelizar 

pacotes de trabalho originalmente planejados para execução em sequencia, sem impacto no 

esforço e com redução na duração. Em ambos os casos, os riscos das atividades aumentam, o 

que pode gerar retrabalhos futuros, o que denota aumento no esforço total do projeto. 

Sob o aspecto da duração, o acompanhamento iterativo do caminho crítico e o 

nivelamento de recursos representam as atividades mais “importantes” para o gerente do 

projeto. A partir desses dois itens o cronograma é estabelecido, gerando a linha de base do 

projeto a ser controlada. 

 

3.6. Controle do Cronograma 

O controle do cronograma do projeto tem por objetivo monitorar os avanços das 

atividades planejadas, de forma a garantir que as mesmas sejam cumpridas nos prazos 

estabelecidos, cabendo ao gerente do projeto a execução de planos de ação para a correção de 

possíveis desvios na linha de base do projeto. 

Esse controle, segundo o PMBOK (2013), deve ser realizado através de:  

(1) relatórios de acompanhamento do projeto (status), que apresentam as informações de 

datas de início e término reais, e as durações restantes das atividades do cronograma 

não concluídas.   
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(2) Sistema de controle de mudanças, que visa definir procedimentos para que as 

mudanças no cronograma do projeto possam ser validadas. Conforme o PMBOK 

(2013) “A análise de variação do cronograma, juntamente com as revisões dos 

relatórios de progresso, resultados de medições de desempenho e modificações no 

escopo ou no cronograma do projeto podem resultar em solicitações de mudança na 

linha de base do cronograma, na linha de base do escopo e/ou nos outros componentes 

do plano de gerenciamento do projeto. As solicitações de mudança são processadas 

para revisão e destinação por meio do processo Realizar o controle integrado de 

mudanças”.  

(3) Medição de desempenho, que visam produzir índices de variação e de desempenho dos 

prazos, que podem servir de base informativa para uma decisão sobre as ações 

corretivas, e se seriam aplicáveis ou não. 

(4) Software de gerenciamento de projetos, para simplificação do processo de atualização 

do cronograma, e prever os efeitos das mudanças. 

(5) Análise da variação, comparando a linha de base com a execução efetiva do projeto 

(6) Gráficos de barras de comparação de cronograma, como forma de simplificar a leitura 

dos avanços e/ou desvios do cronograma 

 

Desta forma conclui-se este capítulo, onde demonstra os princípios para o 

gerenciamento de tempo de projetos, através do sequenciamento lógico proposto pelo 

PMBOK (2013). As informações aqui contidas serão referenciadas nos capítulos 

subsequentes, como princípio básico para a determinação dos custos dos projetos em um 

ambiente de multiprojetos de TI. 
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4. GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM PROJETOS 

A gestão de custos em projetos hoje em dia é uma das tarefas mais difíceis para o 

gerente de projetos. Isso se dá pelas constantes mudanças às quais os projetos são submetidos, 

e que as estimativas se tornam mais difíceis de serem cumpridas. Como exatamente explica 

Barbosa (2011) “é muito difícil fazer estimativas adequadas e cumpri-las, por causa das 

inúmeras mudanças a que os projetos são submetidos”. No caso de projetos executados pela 

indústria de TI, dada a natureza de abstração das entregas, um controle sobre a quantidade de 

mudanças no projeto, principalmente sobre o escopo, são fundamentais para garantir que os 

custos estimados (ou seja, preço do projeto vendido ao cliente) sejam cumpridos garantindo a 

maior margem possível. 

Para tanto, o PMBOK (2013) propõe, em seu capítulo sobre o gerencimento de custos, 

técnicas para uma melhor estimativa e controle desses custos. Ele o divide em três etapas: 

estimativa de custos, orçamentação e controle de custos, abordadas na sequência. 

 

4.1. Estimativa de Custos 

Segundo o PMBOK (2013) “estimativa de custos da atividade do cronograma envolve 

o desenvolvimento de uma aproximação dos custos dos recursos necessários para terminar 

cada atividade do cronograma”. Ou seja, fica claro que uma das entradas desse processo são 

as atividades do cronograma, cujo processo foi descrito no capítulo anterior. As estimativas de 

custo para projetos de TI estão diretamente ligadas aos custos dos recursos (pessoas) 

associados às atividades, sendo este o principal fator nessa estimativa. Considerando um valor 

hora, medido em moeda, a determinição dos custos estão ligadas a categorização do recurso. 

Exemplo: um desenvolvedor de software júnior possui um custo menor em seu valor hora do 

que um desenvolvedor de software sênior. Para tarefas de baixa complexidade certamente a 

melhor opção seria utilizar um recurso com valor/hora menor. Partindo-se dessa regra, tarefas 

de alta complexidade tendem a se tornar mais baratas se executadas por um recurso mais 

experiente (mesmo que possua um valor maior de hora/homem). 

Conforme define Barbosa (2011) “a estimativa de custos é um importante processo de 

gerenciamento de projetos, pois ela possibilitará o cálculo dos custos dos recursos necessários 

para executar as atividades ou pacotes de trabalho”. Essas estimativas poderão variar durante 
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todo o ciclo de vida do projeto, dadas as mudanças ocorridas no mesmo. Segundo Barbosa 

(2011) as estimativas devem seguir os seguintes passos básicos: 

· Estabelecer os requisitos das estimativas: critérios, premissas e restrições, assim como 

o grau de precisão esperado e valores de referência (moeda). 

· Revisão da estrutura analítica do projeto: base de coleta de informações para 

organização dos custos diretos dos projetos. 

· Revisão do cronograma: é a base para a definição de disponibilidade de recursos e do 

fluxo de caixa. 

· Recuperar os dados históricos: registros de informações sobre projetos similares, com 

o objetivo de obter maior confiabilidade na estimativa. 

· Desenvolver e usar os relacionamentos da estimativa de custos: criação de fórmulas ou 

algoritmos que possam estimar custos. 

Em TI as estimativas costumam variar por tecnologia. Porém existem conceitos de 

medição de software que contribuem no trabalho de estimativa, como por exemplo pontos por 

função, tamanho ou linhas de código, que determinam o tempo e a complexidade dos 

desenvolvimentos. 

 

4.2. Orçamentação 

Este processo visa associar as estimativas dos custos às atividades do projeto, com o 

objetivo de criar uma linha base de custos. É como define o PMBOK (2013) “o orçamento 

dos custos envolve alocar as estimativas dos custos globais às atividades individuais dos 

pacotes de trabalho com a finalidade de estabelecer um baseline de custo para medir o 

desempenho do projeto”. Esse orçamento pode ser representado pela curva S. Abaixo segue 

exemplo dessa representação. 
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Figura 2 - Linha de base de custos, gastos e requisitos de recursos financeiros 

Fonte: PMBOK, 2013, pag. 214 

 

As ferramentas para determinação dos custos expressas pelo PMBOK (2013) são: (1) 

agregação de Custos, para o agrupamento dos custos por pacote de trabalho; (2) Análise de 

reservas, para estabelecer os valores de reserva gerencial e de contigência; (3) estimativa 

paramétrica, para uso de modelos matemáticos para prever os custos totais do projeto; (4) 

reconciliação dos limites de Financiamento, para regrar as variações de gastos aos limites de 

financiamento do projeto. 

 

4.3. Controle de Custos 

O controle de custos do projeto tem o objetivo de monitorar as variações tanto 

positivas quanto negativas nos gastos no projeto. O controle deve buscar as causas destas 

variações, e fazer parte do gestão integrada de mudanças do projeto. Também fazem parte 

desse processo as ações necessárias para evitar o estouro dos custos esperados, e que se 

mantenham dentro dos limites aceitáveis.  

Como principais ferramentas, o PMBOK (2013) destaca (1) sistema de controle de 

mudanças nos custos, para definição do fluxo de aprovações de mudanças no custos; (2) 

análise de medição de desempenho, onde emprega-se a técnica de valor agregado comparando 
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os valores de trabalho realizados pelo trabalho planejado; (3) previsão, para realizar 

prognósticos sobre a situação futura do projeto; (4) Análise de desempenho do projeto, para 

avaliar as atividades do cronograma ou dos pacotes de trabalho, e sua variação de custos 

durante o ciclo de vida do projeto. 

 

4.4. Valor Agregado 

O conceito de gerenciamento do valor agregado (GVA) conforme define Lipke (2010) 

“é um sistema extraordinário de gerenciamento que integra de forma muito intrigante, custo 

prazo e desempenho técnico”. 

O gerenciamento do valor agregado é muito útil pois representa bem o status de um 

projeto, permitindo ações antecipadas sobre atrasos iminentes, já que apresenta tendências do 

futuro do projeto. Dessa forma ele também contribui para as previsões de custo do projeto. 

Mas como funciona o gerenciamento de valor agregado? 

Segue um exemplo para projetos de TI, adaptado de Barbosa (2010): 

Uma suposição de um projeto para construção de um aplicativo web, onde tenha-se 

previsto gastar, no seu primeiro mês, R$ 10 mil relativos a uma tela a ser desenvolvida. No 

final do mês o gerente constata que foram gastos R$ 12 mil. Que conclusão pode-se chegar 

dessa afirmação? 

O natural seria dizer que o gasto foi maior do que o previsto. Porém se não for 

analisado o que exatamente foi desenvolvido, não é possível ter certeza na afirmação. 

Se no exemplo acima, além do desenvolvimento da tela também tivesse sido concluído 

um relatório de forma antecipada, o valor agregado seria maior do que o planejado 

inicialmente. 

Mas se ao invés de entregar uma tela e um relatório, fosse entregue apenas uma tela 

incompleta, poderia se considerar que o valor agregado ficou abaixo do planejado, e seu custo 

ficou acima do esperado para o período. Ainda assim se a tela entregue estivesse completa, 

poderia ser afirmado que o projeto agregou valor, porém com uma varição de custo de R$ 2 

mil. 
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Segue abaixo figura extraída do PMBOK (2013), que representa graficamente o 

conceito apresentado. 

 

 

Figura 3 - Valor agregado, valor planejado, e custos reais 

Fonte: PMBOK, 2013, pag. 219 

 

Apresentados os principais processo de gerenciamento de tempo, e principais conceitos 

de gerenciamento de custos, a próxima parte irá explanar o gerenciamento de portfólio. 
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5. GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO EM PROJETOS 

Esta seção apresentará os princípios básicos da gestão de portfólio, com a estruturação 

proposta pelo padrão PMI, e irá traçar um paralelo entre a visão de organizações e a visão das 

consultorias de TI sobre essa gestão. Como já citado, serão destacadas as atividades para 

gestão de múltiplos projetos, que equivale ao gerenciamento de portfólio de fornecedores de 

TI em nível tático. 

 

5.1. The Standard for Portfolio Management (PMI) - Terceira Edição 

Além do guia PMBOK, o PMI possui diversas publicações relacionadas ao 

gerenciamento de projetos denominadas 'padrões'. Para a gestão de portfólio existe o The 

Standard for Portfolio Management (2013), onde o PMI busca alcançar excelência na prática 

de gerenciamento de projetos apresentando "diretrizes, regras e características" para o tópico. 

Como o foco deste trabalho está relacionado a gestão de portfólio em nível tático, alguns dos 

grupos de processos de gerenciamento de portfólio não serão explorados, e será dada ênfase 

àqueles que possuam relação com os tópicos do gerenciamento de múltiplos projetos de 

fornecedores de TI. Ainda assim todos os grupos de processo serão apresentados, mesmo que 

de forma breve. 

Numa visão estratégica, a gestão de portfólio caracteriza-se pela integração de 

projetos, programas, sub-portfólios e operações, e busca o alinhamento necessário entre essas 

para atingir os objetivos de uma organização. Isso inclui os processos pelos quais a 

organização busca avaliar, selecionar, priorizar e alocar os recursos necessários para cumprir 

esses objetivos, integrados aos valores, missão e visão da companhia. 

O gerenciamento de portfólio proposto pelo PMI estabelece grupos de processo 

distribuídos em áreas de conhecimento, e apresenta as ferramentas e técnicas necessárias para 

identificar, selecionar, priorizar, realizar a governança, alocar recursos e monitorar os 

projetos. Ainda segundo o padrão PMI (2013) "o gerenciamento de portfólio balanceia os 

conflitos demandados entre programas e projetos, os recursos alocados baseados em 

prioridades e capacidades,  e gerencia o alcance dos benefícios identificados". Abaixo segue 

representação da estrutura da gestão de portfolio. 
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Portfólio

Sub-Portfólio Projetos Programas

Programas Projetos Sub-Programas Projetos Operações

Projetos ProjetosProjetos
 

Figura 4 - Portfólios, Programas, e Projetos - Visão de alto nível 

Fonte: The Standard for Portfolio Management - PMI, 2013, pag. 3 

 

Enquanto o papel dos gerentes de projeto é "realizar o trabalho corretamente", o papel 

do gestor de portfólio tem foco em "fazer o trabalho correto", ou seja, identificar o melhor 

trabalhao a ser executado. Isso inclui buscar a melhor forma de executar aquele trabalho 

através das informações recebidas de performance dos projetos, gerados pelos processos de 

gerenciamento de portfólio. 

O The Standard for Portfolio Management (2013) estabelece 3 grupos de processos, 

distribuídos por 5 áreas de conhecimento, conforme definidos na sequencia. 

 

Tabela 1 - Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento da Gestão de Portfólio 

Grupo de Processos de Definição Grupo de Processos de Alinhamento Grupo de Processos de Autorização e Controle

Gerenciamento estratégico 

de Portfólio

4.1 Desenvolver Plano Estratégico do Portfólio

4.2 Desenvolver Termo de Abertura do Portfolio

4.3 Definir o Direcionamento do Portfólio

4.4 Gerenciar mudanças estratégicas

Gerenciamento de 

Governança de Portfólio

5.1 Desenvolver o Plano de Gerenc. do Portfólio

5.2 Definir o Portfólio
5.3 Otimizar o Portfólio

5.4 Autorizar o Portfólio

5.5 Controlar o Portfólio

Gerenciamento de 

Performance de Portfólio

6.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de 

Performance do Portfólio

6.2 Gerenciar Capacidade e Necessidade

6.3 Gerenciar Entrega de Valor do Portfólio

Gerenciamento de 

Comunicação do Portfólio
7.1 Desenvolver o Plano de Comunicações do Portfólio 7.2 Gerenciar Informações do Portfólio

Gerenciamento de Riscos do 

Portfólio

8.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Riscos 

do Portfólio
8.2 Gerenciar Riscos do Portfólio

Grupos de Processos

Áreas de Conhecimento

 

Fonte: The Standard for Portfolio Management - PMI, 2013, pag. 31 
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Os grupos de processos não indicam fases, tampouco constituem um ciclo de vida. São 

processos iterativos que devem ser replicados dentro do portfólio, e também em seus sub-

portfólios. Cada grupo de processo está definido da seguinte forma pelo padrão PMI (2013): 

(1) Grupo de Processos de Definição: consistem nos processos que estabelecem como 

a estratégia organizacional e os objetivos serão implementados em um portfólio. Aqui pode 

ser feito um paralelo ao grupo de iniciação e planejamento do PMBOK (2013). 

(2) Grupo de Processos de Alinhamento: consistem nos processos de gerenciamento e 

otimização do portfólio. Este grupo determina como os componentes do portfólio serão 

categorizados, avaliados, selecionados, modificados, ou eliminados dentro do portfólio. 

(3) Grupo de Processos de Autorização e Controle: são os processos usados para 

determinação de como será autorizado o portfólio e fornecer controle ao mesmo. Esses 

processos indicam como o portfólio será monitorado e controlado, com a aplicação de 

indicadores de performance. 

Na sequência serão apresentadas as cinco áreas de conhecimento que compõem esses 

grupos. 

 

5.1.1. Gerenciamento Estratégico de Portfólio 

O gerenciamento estratégico de portfólio inclui os processos de desenvolvimento do 

plano estratégico de portfólio, do termo de abertura do portfólio, e do direcionamento do 

portfólio (roadmap). Essa área de conhecimento também apresenta as ferramentas e técnicas 

para melhor aderência dessas entregas aos objetivos e estratégias de uma organização. Além 

desses 3 processos, esta área produz o plano estratégico do portfólio. Abaixo segue o resumo 

das 4 entregas dessa etapa, segundo o padrão PMI (2013): 

(1) Desenvolver o Plano Estratégico do Portfólio: responsável pela avaliação dos 

investimentos do alto-nível da organização e pela definição da estratégia do portfólio 

alinhados aos seus objetivos e metas. 

(2) Desenvolver o Termo de Abertura do Portfólio: criação do portfólio e identificação 

da estrutura do mesmo, e do time de gerenciamento do portfólio alinhados ao planejamento 

estratégico. 
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(3) Definição do Direcionamento do Portfólio: criação do cronograma de alto nível que 

mostre o plano estratégico para os componentes a serem implementados ao longo do tempo, e 

suas dependências entre si, de modo que seja possível avaliar os conflitos entre o 

direcionamento e a estratégia da organização. 

(4) Gerenciar mudanças estratégicas: Avaliar e determinar as respostas às mudanças na 

estratégia organizacional ou do próprio portfólio, e atualizar o plano de gerenciamento do 

portfólio e de seus projetos, refletindo os impactos das mudanças no processo de gestão do 

portfólio. 

Na etapa de desenvolvimento do plano estratégico do portfólio as principais entradas 

são os próprios objetivos estratégicos da organização, além de um mínimo inventário de 

trabalho a se executar, que servirá de ponto de partida para o desenvolvimento do portfólio. 

Também constituem entradas desse processo as políticas da companhia, procedimentos, guias, 

e modelos de relatórios já utilizados pela organização, além de variáveis de ambiente e 

processos organizacionais. 

Dentre as ferramentas e técnicas dessa etapa estão a identificação dos projetos, que 

busca formar uma lista atualizada com informações suficientes para assegurar a correta 

escolha de projetos; sua categorização, que busca o agrupamento das compenentes do 

portfólio em grupos pré-estabelecidos e de relevância estratégica; avaliação, para classificação 

que permita sua análise e seleção; seleção, baseada nas recomendações da análise; e 

priorização, de acordo com a expectativa de benefícios e critérios estabelecidos. 

Com o plano do portfólio estabelecido é possível desenvolver o termo de abertura do 

portfólio, que gera o marco de aprovação para o início da implementação de um portfólio. 

Também é possível definir o direcionamento do portfólio, com o cronograma macro dos 

projetos e programas contidos pelo portfólio, e criar a gestão de mudanças. 

O direcionamento traz uma importante visão de alto-nível do portfólio, em forma 

gráfica, exibindo todos os elementos necessários para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Através dele é possível identificar as dependências entre os elementos do portofólio, sejam 

entre projetos ou programas. 
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Status Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Projeto A Concluído

Projeto B Concluído

Projeto C

Programa A

Projeto D

Projeto E

Operações das Áreas de Negócio 1

Operações das Áreas de Negócio 2

Portfolio Roadmap (Direcionamento do Portfólio)

 

Figura 5 - Direcionamento do Portfólio (Roadmap) 

Fonte: Adaptado de The Standard for Portfolio Management  - PMI, 2013, pag. 52 

 

O direcionamento (roadmap) é uma das saídas do planejamento do portfólio, e também 

é aderente à gestão de multiprojetos de TI. Neste segmento a relação de dependência entre os 

projetos pode estar relacionada principalmente a conflitos de recurso, e também aos objetivos 

estratégicos da própria consultoria de TI, como por exemplo, o atendimento a uma nova 

tecnologia de mercado ao longo do tempo. 

  

5.1.2. Gerenciamento de Governança de Portfólio 

Esta área do conhecimento estabelece os processos de controle do portfólio, e como 

definir, otimizar e autorizar o portfólio dentro de uma estratégia de governança geral. A 

governança garante que as análises de investimentos sejam feitas e que sejam identificadas as 

oportunidades e ameaças. Também servem para avaliar as mudanças e seus impactos, assim 

como o alcance dos índices de performance estabelecidos. Abaixo segue o resumo das 5 

entregas dessa etapa, segundo o padrão PMI (2013): 

(1) Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Portfólio: definição dos componentes 

do portfólio, desenvolvimento da estrutura do portfólio, e criação do plano de gerenciamento 

do portfólio. 

(2) Definir o Portfólio: classificar os componentes do portfólio e organizá-los para 

permitir a avaliação, seleção e priorização. 

(3) Otimizar o Portfólio: revisar, analisar os componentes do portfólio, otimizando o 

mesmo para atingir os objetivos comuns à estratégia definida. Traduz-se no balanceamento de 

portfólio. 
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(4) Autorizar o Portfólio: alocar os recursos necessários para o desenvolvimento dos 

componentes propostos, autorizando o investimento para os recursos e comunicar as decisões 

do portfólio. 

(5) Controle do Portfólio: monitorar e controlar o portfólio para garantir o alinhamento 

estratégico. Aplicar mudanças necessárias em resposta à performance do portfólio e aos 

riscos, para assegurar as entregas do portfólio de acordo com o roadmap estabelecido. 

As principais entradas para a gestão da governança de portfólio são o plano 

estratégico, o roadmap e o termo de abertura. Abaixo segue lista com as ferramentas e 

técnicas principais dessa área de conhecimento, e breve resumo da aplicação de cada uma: 

* Identificação de componentes: a identificação dos componentes (projetos) do 

portfólio determina se um componente pode ou não fazer parte do portfólio. Isso deve ser 

baseado em um critério pré-estabelecido. Um exemplo de critério poderia ser um tamanho ou 

valor mínimo para que um componente possa fazer parte do portfólio, estabelecido no plano 

estratégico. Outros critérios poderiam ser: número máximo de componentes, tipo de 

componente, quantidade de benefícios que o componente pode trazer, o cliente ou área de 

negócio a qual o portfólio se destina, ou stakeholders. 

* Categorização: consiste em determinar critérios que auxiliem na categorização de 

projetos com objetivos ou segmentos similares, buscando facilitar o balanceamento do 

portfólio e a avaliação dos mesmos. Como exemplos de critérios podem-se citar: retorno 

sobre o investimento dos projetos, redução de riscos, ganhos de eficiência, ganho de mercado, 

melhoria de processo e melhoria contínua. 

* Avaliação: consiste na criação de critérios de pontuação para uso futuro na etapa de 

priorização de projetos. Os projetos serão avaliados sobre esses critérios, gerando um ranking 

destes projetos para posterior priorização. Seguem exemplos de critérios de avaliação: 

tamanho do projeto, probabilidade de sucesso, nível de importância do projeto, e custo do 

projeto. 

* Análise de capacidade e competência: ferramenta utilizada para medir a capacidade 

dos recursos da organização para a execução plena do portfólio. São 3 tipos de recurso 

estabelecidos pelo padrão PMI, sendo: recursos humanos, onde devem ser medidas as 

habilidades das pessoas e sua aderência às necessidades do portfólio; recursos financeiros, 

onde deve ser medida a capacidade da organização financiar o portfólio proposto; e recursos 
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de ativos, que visa medir as necessidades físicas da organização para execução do portfólio 

(equipamentos, locais de trabalho, softwares, etc.)  

* Análise quantitativa e qualitativa: inclui diversos tipos de análise para facilitar o 

balanceamento do portfólio. Como exemplo, podem ser citadas: análise de custo-benefício, 

análises de fluxo de caixa, balanceamento de recursos, análise de probabilidade (árvores de 

decisão, ou simulação de Monte Carlo), análise SWOT, e análises de mercado. 

* Gráficos analíticos: representação gráfica para melhor visualização do portfólio, e 

sua performance. Abaixo segue template de gráfico para análise: 

 

Projeto 6: 100.000

Projeto 8: 2.000.000

Projeto 4: 2.000.000

Projeto 5: 1.500.000

Projeto 1: 1.500.000

Projeto 7: 500.000

Projeto 3: 200.000

Projeto 2: 750.000

1,00

0,90

0,80
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Figura 6 - Balanceamento de Portfólio com base em indicadores ou critérios 

Fonte: The Standard for Portfolio Management - PMI, 2013, pag. 76 

 

Desta área de conhecimento os processo de otimização de portfólio (balanceamento) e 

controle de portfólio (monitoramento e controle) podem ser interpretadas e aplicadas à gestão 

de múltiplos projetos de fornecedores de TI, e serão referenciadas no próximo capítulo nos 

modelos simulados que serão apresentados. 
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5.1.3. Gerenciamento de Performance de Portfólio 

O objetivo do gerenciamento de portfólio é de otimizar e sequenciar os projetos 

propostos de modo a atingir os objetivos da organização da melhor forma possível. Esse 

processo descreve o planejamento, medição, monitoramento e controle, e entrega de valor do 

portfólio através do alcance dessas estratégias. Do mesmo modo, o gerenciamento de 

performance busca otimizar os recursos do portfólio, sejam financeiros, de ativos, ou de 

recursos humanos. Dentre as medições que este processo realiza, podem ser citadas como 

exemplos: aumento de receita do portfólio, redução de custos do portfólio, alterações do valor 

presente liquido, retorno sobre investimentos e taxas de retorno. Esta área de conhecimento 

possui 3 grupos de processo, sendo: 

(1) Desenvolver o plano de gerenciamento de performance: indica como a entrega de 

valor do portfólio será medido, e quais serão os objetivos a serem alcançados.  

(2) Gerenciar Capacidade e Necessidade (Demanda e Disponibilidade): identificação e 

alocação dos recursos necessários para a execução do portfólio, e de acordo com as 

capacidades e habilidades demandadas pelo mesmo. 

(3) Gerenciar a Entrega de Valor do Portfólio: recuperação, medição, validação e 

geração de relatórios de valor, com níveis de valor agregado por projeto do portfólio, que 

busca a maximização do retorno sobre o investimento. 

As principais entradas para a gestão da performance de portfólio são o plano de 

gerenciamento do portfólio e o roadmap do portfólio. Abaixo segue lista com as ferramentas e 

técnicas principais dessa área de conhecimento, e breve resumo da aplicação de cada uma: 

* Técnicas de medição: modelos e métricas para utilização na gestão do portfólio. 

Inclui as medições qualitativas e quantitativas da entrega de valor do portfólio, segundo o 

padrão SMART de medição (sigla em inglês para Specific, Measurable, Attainable, Realistic, 

Time bound): (S) Específica - determinar um objetivo claro onde possa ser medido o valor do 

portfólio; (M) Mensurável - os benefícios precisam ser quantificáveis, em termos de retorno 

sobre o investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, retorno de payback, e 

outros valores para a organização; (A) Atingíveis - medições racionais sobre os desafios 

estabelecidos; (R) Realista - os objetivos devem ser compatíveis às capacidades e habilidades 

da organização; (T) Tangíveis (Time Bound) - As metas devem ter um prazo para serem 

cumpridas, assim como os benefícios resultado do alcance dessas metas; 
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* Análise de capacidade e habilidade: técnica para melhor entendimento da capacidade 

da companhia em termos de recursos humanos, financeiros, e de ativos para execução do 

portfólio. Essa técnica visa a indentificação dos tipos de recurso necessários, sua 

disponibilidade de cronograma (com uso de histogramas para controle de disponibilidade e 

demanda), os cenários hipotéticos dessa disponibilidade, identificação de possíveis gargalos, e 

uso de ferramentas para gestão dos recursos. 

 

Disponibilidade 
(Capacidade de 

Recursos)

Demanda 
(Necessidade de 

Recursos)

Demanda não 
suprida

Capacidade não 
suprida

Recursos 
Alocados

Minimizar para Otimizar
 

Figura 7 - Relação entre disponibilidade e demanda de recursos 

Fonte: Adaptado de The Standard for Portfolio Management – PMI, 2013, pag. 92 

 

* Análise de Cenários: técnica visa criar os vários cenários possíveis de alocação e 

recursos e o impacto de cada um no projetos do portfólio. Essas simulações servem para 

identificar o que pode ocorrer caso sejam acrescentados ou retirados recursos do portfólio, e 

avaliar os impactos, para tomada de decisão.  

* Análise Quantitativa e Qualitativa: técnica para análise de demanda de recursos pela 

capacidade de entrega, e determinação do melhor modelo de alocação de recursos. Inclui-se 

aqui também as medições de performance por recurso, que podem apontar se os resultados 

são ou não satisfatórios. O resultado dessa análise qualitativa dos recursos torna-se 

quantitativa se utilizado o conceito de FTE (Full-time equivalents) para determinação da 

quantidade de horas necessárias para alocação dos recursos pelos projetos. Isso permite que a 

organização possua um modelo racional para apoiar as decisões de nivelamento de recursos e 

priorização de projetos em caso de gargalos identificados. 
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* Análise da Entrega de Valor do Portfólio: o valor do portfólio pode ser expresso de 

diversas formas, incluindo crescimento de receita, ganho de margem operacional, satisfação 

do cliente, contribuições com a comunidade, proteção à reputação da marca, e recursos 

ambientais. O valor do portfólio é definido pelo valor agregado entregue pelos projetos 

componentes do portfólio, e o objetivo é sempre entregar o maior valor agregado possível, 

alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Para tanto, as ferramentas e técnicas que 

podem contribuir nesse sentido são: modelos de pontuação, análises de custo benefício, 

análise comparativa dos projetos, técnicas de medição do progresso do portfólio, medição do 

valor agregado do portfólio e seus componentes, e eficiência de portfolio.  

De todos os processos desta área de conhecimento, todos podem ser interpretados e 

aplicados à gestão de múltiplos projetos de fornecedores de TI, como poderá ser visualizado 

através das inserções do próximo capítulo. 

 

5.1.4. Gerenciamento de Comunicação de Portfólio 

Essa área dispõe sobre a criação do plano de comunicação do portfólio, e seu 

alinhamento aos planos estratégico, de governança, de performance e de riscos. O objetivo 

deste plano é estabelecer as diretrizes de comunicação que melhor atendam as necessidades de 

informação sobre o portfólio aos stakeholders envolvidos. A boa prática indica que uma 

comunicação transparente pode mitigar riscos ou ruídos nas informações compartilhadas pelo 

gestor do portfólio, e podem trazer mais credibilidade ao gestor. Este plano serve também 

para manter os recursos alinhados às estratégias da organização, e evitar trabalhos que estejam 

fora do foco do portfólio estabelecido. Esta área de conhecimento possui 2 grupos de 

processo, sendo: 

(1) Desenvolvimento do Plano de Comunicação do Portfólio: inclui os processos de 

identificação e análise de stakeholders e o planejamento de soluções para satisfazer os 

requerimentos de comunicação. 

(2) Gerenciar Informações do Portfólio: execução do plano de comunicação, através de 

coleta de dados, transformando esses dados em informações que façam sentido aos 

stakeholders, distribuindo as mesmas de forma eficiente. 
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Figura 8 - Gerenciamento de Comunicação do Portfólio 

Fonte: The Standard for Portfolio Management – PMI, 2013, pág. 106 

 

As principais entradas para a gestão da comunicação de portfólio são o plano de 

gerenciamento do portfólio e o roadmap do portfólio. Abaixo segue lista com as ferramentas e 

técnicas principais dessa área de conhecimento, e breve resumo da aplicação de cada uma: 

* Análise de Stakeholder: o propósito dessa ferramenta é identificar as partes 

interessados do portfólio, sejam internas ou externas, categorizando as mesmas por interesse e 

influência. A análise de interesse/influência serve para determinar os níveis de esforços 

necessários para garantir que os stakeholders sejam nutridos das informações adequadas, e 

que os mesmos não se tornem obstáculos para a plena execução portfólio, e alcance de seus 

objetivos. 

* Análise de Requerimentos de Comunicação: identificação dos formatos, das 

ferramentas e da frequência que as informações deverão ser veiculadas. Um boa prática é a 

criação de matrizes de comunicação. 

* Sistema de Informação do Gerenciamento de Portfólio: definir um repositório de 

artefatos do portfólio, sendo relatórios, dashboards e outros documentos. Para isso é possível 

utilizar softwares de mercado destinados a isso, e podem otimizar a comunicação do portfólio 

e seus projetos. 
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* Métodos de Comunicação: definições dos padrões a serem utilizados nos relatórios 

de performance, dashboards, controles de valor agregado, histogramas de recursos, 

cronogramas e demais informações para uso e consumo dos stakeholders do portfólio. 

 

   Programa 1 - Descritivo dos pontos de atenção

   Programa A - Descritivo dos pontos de atenção

   Programa B - Descritivo dos pontos de atenção

Orçamento Realizado Variação

   Programa 1 - Descritivo do risco

   Programa A - Descritivo do risco Programa 1 400 200 200

   Programa B - Descritivo do risco Programa A 250 100 150

Programa B 150 200 -50

Status do Cronograma do Portfólio

Riscos do Portfólio

Pontos de Atenção do Portfólio

Resumo Financeiro do Portfólio

(em milhares)

Vermelho, 2

Amarelo, 8
Verde, 10

 

Figura 9 - Exemplo de Dashboard 

Fonte: Adaptado de The Standard for Portfolio Management – PMI, 2013, pág, 117 

 

Elementos dessa área de conhecimento podem ser utilizados na gestão de múltiplos 

projetos de fornecedores de TI. 

 

5.1.5. Gerenciamento de Riscos de Portfólio 

Riscos de portfólio são os eventos incertos, que caso ocorram, geram um efeito 

positivo ou negativo em um ou mais projetos do portfólio. Um determinado risco pode ter 

uma ou mais causas, e os efeitos correspondentes tem um impacto positivo ou negativo em 

um ou mais critérios de sucesso estabelecidos para o portfólio. O gerenciamento dos riscos do 

portfólio pode provocar a inserção de novos componentes no portfólio, em resposta as riscos 

avaliados. A resposta à esses riscos é ainda mais necessária quando os riscos identificados tem 

relação direta aos projetos mais críticos do portfólio, tornando essa área de conhecimento 

ainda mais importante. Esta área possui 2 grupos de processo: 

(1) Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Riscos do Portfólio: inclui a 

identificação dos riscos do portfólio, a definição dos responsáveis pelos riscos levantados, os 
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níveis de tolerância aos riscos (níveis de aceite), e a criação do processo de gerenciamento de 

riscos. 

(2) Gerenciamento de Riscos do Portfólio: indica a execução do processo de 

gerenciamento de riscos do portfólio, que inclui a avaliação, resposta e monitormaneto dos 

riscos. 

A principal entrada para a gestão dos riscos de portfólio é o plano de gerenciamento do 

portfólio. Abaixo segue lista com as ferramentas e técnicas principais dessa área de 

conhecimento: 

* Técnica de pontuação dos riscos: técnica de levantamento de riscos a ser utilizado 

pelo gestor do portfólio e pela governança para para avaliação dos riscos do portfólio. É por 

esse processo que se definem os responsáveis pelas respostas aos riscos identificados, os 

níveis de tolerância, e o processo de gestão de riscos. 

* Métodos e análise gráfica: com base nos níveis de tolerância, essa ferramenta serve 

para definir a matriz de probabilidade e impacto, para os riscos identificados. 

* Análise qualitativa e quantitativa: a análise quantitativa serve para gerar as métricas 

financeiras da gestão de riscos, como exemplos: valor presente líquido, e estimativas de 

cashflow antes e depois das respostas aos riscos. Como exemplos de análise qualitativa, 

podem ser citadas: análise sensitiva, para determinar qual risco traz maior impacto ao 

portfólio; simulação de riscos, através de ferramentas como a análise de Monte Carlo; matriz 

de probabilidade e impacto; e análise de investimentos, baseado em alterações nos objetivos 

estratégicos. 

Elementos dessa área de conhecimento podem ser utilizados na gestão de múltiplos 

projetos de fornecedores de TI, porém não serão exploradas nesse trabalho.  

Com isso encerra-se esse capítulo, onde é possível identificar que a gestão de portfólio 

proposta pelo padrão PMI (2013) está diretamenta associada à gestão em nível estratégico, e 

que pode ser adaptada para as consultorias de TI de nível tático com uso de alguns processos 

citados. A próxima seção apresentará simulações para gestão no nível tático, com 

interpretação do padrão PMI (2013). 
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6. GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO PARA FORNECEDORES DE TI 

Como bem descreve Freitas (2005), a gestão de portfólio de projetos na visão das 

organizações compõe-se nas atividades de seleção e priorização de propostas de projetos que 

estejam alinhadas as estratégias da companhia. Já a gerência de multiprojetos preocupa-se 

com a distribuição e controle dos recursos para a execução dos projetos selecionados. 

A tabela abaixo expressa de forma sumarizada as diferenças entre essas perspectivas 

de visão sobre os mesmo projetos. 

 

Tabela 2 – Comparação de Alto Nível – Gestão de Portfólio e de Múltiplos Projetos 

 

Fonte: Freitas, 2005, pag. 57 – Adaptado de Dye (2000) 

 

Conforme explica Freitas (2005) “o nível tático se preocupa em 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. 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”. A figura 

abaixo representa essa estrutura. 
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Figura 10 – Estrutura Organizacional 

Fonte: Freitas, 2005, pag. 58 – Adaptado de Danilovic (2001) 

 

Entendido o referencial teórico, serão apresentadas simulações de controle para o 

ambiente de múltiplos projetos, com foco para consultorias de TI. Os exemplos fictícios aqui 

sugeridos se baseam nos processos de gerencimento de tempo e de custos apresentados nos 

capítulos anteriores, e procuram representar de forma didática os processos do The Standard 

for Portfolio Management (2013), para múltiplos projetos de TI. Esses exemplos foram 

divididos na seguintes partes: 

(1) Planejamento dos Projetos, planejamento de um projeto completo como premissa para 

a resolução de conflitos com outros projetos, apresentando um modelo para controle 

de recursos baseado em disponibilidade de recursos para multiprojetos. 

(2) Alocação de recursos multiprojetos, e iteração com a gestão de um projeto único para 

nivelamento de recursos. 

(3) Apontamento de horas em local único para multiprojetos, que propõe uma entrada 

única para o lançamento dos avanços das atividades multiprojetos, no nível 

operacional. 

(4) Relatórios para monitoramento de desvios e performance dos projetos 
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6.1. Planejamento dos Projetos 

O planejamento dos projetos deve seguir o roteiro proposto no capítulo 1, onde são 

apresentados os processos do PMBOK (2013) para o planejamento e controle do cronograma, 

que partem da definição dos pacotes de trabalho, passando pelo sequenciamento da lista de 

atividades e alocação de recursos. Caberá a cada gerente de projeto, criar plano de 

gerenciamento de projeto se utilizando das demais áreas de conhecimento do PMBOK (2013). 

No entanto, nos exemplos aqui expostos será dado foco a gestão de tempo. 

Mesmo a alocação dos recursos necessitando de uma revisão comum multiprojetos, 

conforme controle de mudanças definido no plano de comunicação do portfólio, é 

fundamental que sejam resolvidos os conflitos de recurso no nível do projeto. Abaixo segue a 

visão do planejamento de recursos do MS Project ©, onde as atividades já possuem recursos 

alocados, de modo que possam ser extraídas as informações do alocação diária para utilização 

na alocação de recursos multiprojetos. 

 

 

Figura 11 – MS Project © - Planejamento de Recursos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

6.2. Alocação de Recursos Multiprojetos 

Concluída a primeira etapa do planejamento do projeto, o modelo sugere que os 

gerentes de projeto façam a transposição da alocação do projeto em um repositório único para 

a alocação multiprojetos. Esse repositório deve ser definido na etapa de planejamento da 

comunicação do portfólio, conforme citado no item 5.1.4 deste trabalho. Dessa forma, os 

gerentes de projeto podem continuar utilizando ferramentas como o MS Project © ou 



34 

 

simulares de forma individualizada, para posterior resolução de conflitos de recurso de forma 

comum, sobre a responsabilidade do Gerente de Portfólio. 

Essa alocação também deve considerar a disponibilidade dos recursos. É claro que os 

softwares de gerenciamento de projetos possuem recursos avançados para a criação do 

calendário de recursos, porém de forma individualizada por projeto seria inviável para o 

modelo de alocação multiprojetos. 

Uma forma descomplicada seria a criação de uma tabela de disponilibidade por 

esforço total (FTE), como sugere a tabela abaixo. O modelo sugere que o detalhamento das 

datas sejam geridos no nível da gestão do projeto, cabendo esse controle macro da tabela à 

Gestão do Portfólio. 

 

Tabela 3 – Disponibilidade de Recursos (FTE) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Web Bill Portões 168 136 176 160 168 168 184 168 160 168 160 160
Mobile Carlos Magro 168 136 176 160 168 168 184 168 0 168 160 160
Banco de dados George Soto 168 136 176 160 168 168 0 168 160 168 160 160
ERP Joseph Safrinha 168 136 176 160 168 168 184 168 160 168 0 160
ERP João Paulo Brothers 168 136 176 160 168 168 184 168 160 0 160 160

840 680 880 800 840 840 736 840 640 672 640 800

168 136 176 160 168 168 184 168 160 168 160 160

2015Tecnologia Recurso

Disponibilidade (horas)

Disponibilidade Horas Úteis Mês  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dessa forma, seria possível realizar a validação de superalocação de recursos com a 

transposição das alocações individuais dos projetos para essa ferramenta de controle única de 

recursos, sob a responsabilidade do gerente de portfólio. O seu papel nesse caso é de intervir 

junto aos gerentes de projeto na resolução dos conflitos de recursos baseada nas regras de 

priorização definidas no plano de gerenciamento do portfólio, conforme indicado no item 

5.1.3 desse trabalho (Controle do Portfólio). O exemplo abaixo apresenta 2 projetos já 

transpostos para a tabela de alocações, e que apresentam superalocação de um determinado 

recurso (em amarelo). 
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Tabela 4 – Alocação Multiprojetos – Superalocação de recurso 

1 2 3 4 5 6 ... 31 1 2 3 4 5 6 ... 28 1 2 3 4 5 6 ... 31

Web Bill Portões Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mobile Carlos Magro Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8 8 8 8 8 8

BD George Soto Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8

BD George Soto Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ERP Joseph Safrinha Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8

ERP João Paulo Brothers Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8 8 8

Jan Fevereiro Março
Tec Recurso Projeto GP

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Através de uma simples referência cruzada com a tabela de disponibilidade, é possível 

identificar a superalocação e buscar seu nivelamento. Este relatório poderia ser gerado por um 

PMO (Project Management Office), e distribuído para os gerentes dos projetos e para o 

gerente de portfólio conforme estabelecido no plano de comunicação do portfólio (5.1.2). 

 

Tabela 5 – Visão da Superalocação por recurso 

Alocação do Recurso Janeiro Fevereiro Março

Bill Portões 168 136 176

Carlos Magro 168 136 176

George Soto 172 136 168

Joseph Safrinha 168 136 176

João Paulo Brothers 168 136 176  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Uma vez que os gerentes de projeto e o gerente de portfólio cheguem a um acordo 

sobre a resolução do conflito, a alocação deve ser atualizada. Nesse exemplo não houve 

necessidade de alocar um recurso adicional, já que foi possível resolver o conflito com 

priorização de atividades. Após o ajuste, a tabela abaixo apresenta a estrutura de alocação 

multiprojetos com o nivelamento de recursos realizado. 
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Tabela 6 – Alocação Multiprojetos – Nivelamento de Recurso 

1 2 3 4 5 6 ... 31 1 2 3 4 5 6 ... 28 1 2 3 4 5 6 ... 31

Web Bill Portões Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mobile Carlos Magro Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8 8 8 8 8 8

BD George Soto Alpha Guilherme Pereira 8 8 8 8

BD George Soto Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ERP Joseph Safrinha Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8

ERP João Paulo Brothers Beta Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8 8 8

Março
Tec Recurso Projeto GP

Jan Fevereiro

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A tabela de alocação de recursos multiprojetos também pode servir como garantia de 

alocação dos recursos por parte dos gerentes de projeto, cabendo ao gerente do portfólio 

resolver as situações de conflito com base numa estrutura racional de controle, estabelecida 

no plano de gerenciamento do portfólio. 

No exemplo exposto, a demanda por atividades é suprida de forma plena pelos 

recursos disponíveis. No entanto este processo também pode identificar sobras de recursos, ou 

seja, recursos que estejam desalocados ou sem demanda. Através de um histograma gerado a 

partir desses dados o gerente de portfólio pode decidir sobre a liberação de recursos ao longo 

do tempo.  

Após a conclusão da alocação multirecursos, cabe a cada gerente de projeto atualizar 

seus cronogramas individuais, para uso futuro nos controles de baseline com a aplicação do 

valor agregado, a ser apresentado ainda neste capítulo. 

 

6.3. Apontamento de Horas (Timesheet) 

A mesma premissa de alocação única deve ser estendida para a atividade de 

apontamento de horas do projeto, que deve ser centralizada em local único para apontamento 

pelos próprios recursos do time, conforme definido no plano de governança do portfólio. A 

tabela abaixo apresenta uma simulação de apontamento das atividades dos projetos, aqui 

denominada timesheet. 
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Tabela 7 - Apontamento de horas por atividade (Timesheet) 

1 2 3 4 5 6 ... 31 1 2 3 4 5 6 ... 28 1 2 3 4 5 6 ... 31

Web Bill Portões Alpha Desenho Funcional Sim Guilherme Pereira 8 8 8 8

Web Bill Portões Alpha Desenho Técnico Sim Guilherme Pereira 8 8 8 8 8

Web Bill Portões Alpha Script de Testes Sim Guilherme Pereira 8 8 8

Mobile Carlos Magro Alpha Desenho Técnico Sim Guilherme Pereira 8 8 8

Mobile Carlos Magro Alpha Script de Testes Sim Guilherme Pereira 8

Mobile Carlos Magro Alpha Execução de Testes Sim Guilherme Pereira 8 8 8 8 8 8 8 8

BD George Soto Alpha Revisão Técnica Sim Guilherme Pereira 8 8

BD George Soto Alpha Desenvolvimento do Softw are Sim Guilherme Pereira 8 8 8

BD George Soto Alpha Testes unitários do Softw are Sim Guilherme Pereira 8 8 5

BD George Soto Beta Revisão Técnica Sim Guilherme Pereira 8

BD George Soto Beta Desenvolvimento do Softw are Sim Guilherme Alves 5 8 8 8

BD George Soto Beta Sem atividade Não Guilherme Alves 8 8

ERP Joseph Safrinha Beta Desenho Técnico Sim Guilherme Alves 8 8

ERP Joseph Safrinha Beta Script de Testes Sim Guilherme Alves 8

ERP Joseph Safrinha Beta Execução de Testes Sim Guilherme Alves 8 8 8 8 8 8 8

ERP João Paulo Brothers Beta Desenho Funcional Sim Guilherme Alves 8 8 8 8

ERP João Paulo Brothers Beta Desenho Técnico Sim Guilherme Alves 8 8 8

ERP João Paulo Brothers Beta Sem atividade Não Guilherme Alves 8 8 8

Março
Atividade Produtivo?Tec Recurso Projeto GP

Jan Fevereiro

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os gerentes de projeto devem monitorar os apontamentos realizados pelo seu time 

para que o modelo seja eficaz. No formato proposto, não há a necessidade do gerente transpor 

as horas realizadas no timesheet para o MS Project ©, mas sim o percentual de avanço. Neste 

caso sugere-se o uso do modelo 0-100 para o controle de avanços, onde 0% representam 

atividades não iniciadas ou já iniciadas, e 100% representa atividades concluídas (conforme 

definido no plano de gerenciamento de tempo de cada projeto). 

Os desvios de esforços nas atividades e o controle de valor agregado irão se basear 

nesse formato, e serão apresentados na próxima seção. Abaixo segue atualização 

individualizada por projeto. 

 

 

Figura 12 – Avanço (%) da atividade 

Fonte: elaborado pelo autor 
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6.4. Relatórios para monitoramento de desvios e performance do Portfólio 

Aqui são listados exemplos de relatórios que podem ser extraídos da referência 

cruzada entre alocação e timesheet multiprojetos, e que devem ser estabelecidos no plano de 

performance do portfólio. 

 

6.4.1. Desvios de Esforço 

Esta é uma atividade que poderia estar designada a um PMO (Project Management 

Office), pois pode nutrir tanto os gerentes de projeto quanto o gestor do portfólio. Essa 

definição deve estar contida no plano de comunicação do portfólio. Com uma alocação 

mensal, e apontamento de timesheet semanal, é possível realizar um controle de desvios 

semanais, conforme demontrado na tabela abaixo.  

 

Tabela 8 - Controle semanal para desvio de esforço 

Gerente de Projeto Projeto
Plan 

Sem1
Real 

Sem1
Plan 

Sem2
Real 

Sem2
Plan 

Sem3
Real 

Sem3
Plan 

Sem4
Real 

Sem4
Planejado 
Mês (h)

Realizado 
Mês (h)

Guilherme Alves Projeto Beta 40 30 60 60 100 140 140 60

Guilherme Alves Projeto Sigma 35 45 35 45 35 35 35 45

Guilherme Alves Projeto Delta 50 60 50 120 50 50 50 120

125 135 145 225 185 0 225 0 225 225

Guilherme Pereira Projeto Alpha 20 15 40 45 60 70 70 45

Guilherme Pereira Projeto Gama 30 35 50 100 70 90 90 100

Guilherme Pereira Projeto Lâmbda 10 15 20 25 25 30 30 25

60 65 110 170 155 0 190 0 190 170

João das Couves Projeto Omega 200 250 300 460 460 250

João das Couves Projeto Capa 20 15 35 50 50 15

0 0 220 265 335 0 510 0 510 265

Total 185 200 475 660 675 0 925 0            925,00        660,00 

Desvio Sem1 0,93 Sem2 0,72

Esforço

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Realizando a leitura considerando a semana 1, o gráfico abaixo apresenta o desvio 

entre planejado e realizado, assim como o total acumulado daquele projeto para o mês. Essa 

ferramenta pode facilitar na antecipação de planos de ação em casos de desvio, e deve estar 

definida nos padrões de dashboard estabelecidos no plano de comunicação do portfólio. 
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Figura 13 – Controle Semanal para desvio de esforço (semana 1 x semana 2) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No segundo exemplo, decorrida a semana 2, o gráfico mostra um desvio de esforço 

acelerado para o projeto Delta. 

Os gráficos anteriores apontam para um volume de esforço em horas, e que para uma 

verificação de controle de custos necessita de uma variável adicional: tecnologia envolvida. É 

claro que considerando os salários da equipe, os custos exatos podem variar, porém a 

categorização por tecnologia simplifica a gestão se utilizados valores médios por tecnologia. 

Isso traz para o gerente de portfólio uma visão muito próxima dos custos reais dos projetos 

contidos nesse portfólio, através dos relatórios semanais, mesmo que a contabilização dos 

custos ocorra em momento distinto. Abaixo segue um gráfico similar ao anterior, porém 

destacando diferentes tecnologias entre os projetos, e aplicando os custos realizados. 

 

Tabela 9 - Controle semanal para desvio de custos 

Gerente de 
Projeto

Projeto Tecnologia
Custo Hora p/ 

Tecnologia
Plan 

Sem1
Real 

Sem1
Plan 

Sem2
Real 

Sem2
Plan 

Sem3
Real 

Sem3
Plan 

Sem4
Real 

Sem4
Planejado 
Mês (R$)

Realizado 
Mês (R$)

Guilherme Alves Projeto Beta Tec1 5 200 150 300 300 500 0 700 0            700,00            300,00 

Guilherme Alves Projeto Sigma Tec1 5 175 225 175 225 175 0 175 0            175,00            225,00 

Guilherme Alves Projeto Delta Tec2 10 500 600 500 1200 500 0 500 0            500,00         1.200,00 

875 975 975 1725 1175 0 1375 0         1.375,00         1.725,00 

Guilherme Pereira Projeto Alpha Tec1 5 100 75 200 225 300 0 350 0            350,00            225,00 

Guilherme Pereira Projeto Gama Tec3 20 600 700 1000 2000 1400 0 1800 0         1.800,00         2.000,00 

Guilherme Pereira Projeto Lâmbda Tec2 10 100 150 200 250 250 0 300 0            300,00            250,00 

800 925 1400 2475 1950 0 2450 0         2.450,00         2.475,00 

João das Couves Projeto Omega Tec2 10 0 0 2000 2500 3000 0 4600 0         4.600,00         2.500,00 

João das Couves Projeto Capa Tec3 20 0 0 400 300 700 0 1000 0         1.000,00            300,00 

0 0 2400 2800 3700 0 5600 0         5.600,00         2.800,00 

Total 1675 1900 4775 7000 6825 0 9425 0         9.425,00         7.000,00 

Desvio Sem1 0,88 Sem2 0,68

Custos

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 14 - Controle Semanal para desvio de Custos (semana 1 x semana 2) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Comparando os desvios de esforço e custos, é possível notar que o IDC - índice de 

desempenho de custos (que é igual ao valor estimado pelo custo real) é maior do que o desvio 

de esforço ao final da segunda semana (0,68 contra 0,72, respectivamente). Os valores 

menores que 1 indicam condição desfavorável. Analisando os relatórios, nota-se que a 

diferença se dá pelo impacto maior da variação dos projetos "Gama" e "Capa", já que o valor 

hora da tecnologia de TI empenhada nesses projetos é maior. 

Os relatórios apresentados trazem ao gerente do portfólio uma visão sobre os desvios 

de esforço e de custos referentes às linhas de base estabelecidas do projeto. Entretanto para 

que possam ser identificados possíveis atrasos dos projetos é necesária a visão complementar 

de valor agregado, cujos relatórios serão exibidos na próxima seção. 

 

6.4.2. Valor Agregado 

Considerando o padrão de avanço de atividades 0-100 (%) estabelecido no plano de 

gerenciamento de tempo dos projetos, utilizando o MS Project © é possível extrair a 

informação de valor agregado de horas através do modo ‘trabalho’. Uma vez apontado o 

percentual de conclusão da atividade o aplicativo calcula o total agregado. Esse valor é o 

principal input para a geração do relatório de valor agregado, e conforme estabelecido no 

plano de comunicação do portfólio deve ser compartilhado com o PMO pelos gerentes do 

projeto. 
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Figura 15 – Leitura do Valor Agregado (0-100); Modo ‘Trabalho’ do MS Project © 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Essa informação constitui a terceira variável para a geração do valor agregado, em 

adição aos dados coletados pela alocação (baseline) e o apontamento de horas (timesheet). A 

tabela a seguir apresenta resultados hipotéticos dos projetos Beta, Sigma e Delta, gerados pelo 

PMO a partir da coleta dos dados dos gerentes dos projetos. 

 

Tabela 10 - Resumo de Valor Agregado por Projeto/Mês 

Gerente de Projeto Projeto Distribuição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Guilherme Alves Projeto Beta Timesheet 60 160 195 220

Guilherme Alves Projeto Beta Baseline 140 190 230 250

Guilherme Alves Projeto Beta Valor Agregado 50 145 230 250

Guilherme Alves Projeto Sigma Timesheet 45 95 135 165

Guilherme Alves Projeto Sigma Baseline 35 95 125 140

Guilherme Alves Projeto Sigma Valor Agregado 50 90 120 140

Guilherme Alves Projeto Delta Timesheet 120 200 245 275

Guilherme Alves Projeto Delta Baseline 50 150 175 195

Guilherme Alves Projeto Delta Valor Agregado 50 100 160 195  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir dessa tabela pode-se extrair os gráficos de valor agregado. Nos exemplos 

abaixo, são exibidos dois projetos Beta e Delta, onde a leitura sugere que o primeiro foi 

concluído com o esforço abaixo do esperado, agregando o valor esperado para o prazo. O 
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segundo também atinge o objetivo quanto ao valor agregado, porém a um custo maior já que 

foi realizado com maior esforço de horas apontadas. 

 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Timesheet 60 160 195 220

Baseline 140 190 230 250

Valor Agregado 50 145 230 250
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Figura 16 – Gráfico do Valor Agregado – Execução com esforço ‘abaixo’ do esperado 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Timesheet 120 200 245 275

Baseline 50 150 175 195

Valor Agregado 50 100 160 195
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Figura 17 – Gráfico do Valor Agregado – Execução com esforço ‘acima’ do esperado 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em ambos os projetos nota-se que no mês 2 os projetos indicavam uma tendência de 

atraso, já que a curva de valor agregado divergia da curva do baseline, ao tempo que o esforço 

dispendido era praticamente constante. Também em ambos os casos, no terceiro mês os 
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projetos recuperaram o baseline, com o projeto Delta apresentando um custo maior, já que o 

total de esforço ficou acima do baseline. 

Do mesmo modo, uma visão geral de valor agregado pode ser aplicada ao portfólio do 

projeto, adaptando o balanceamento de portfólio (5.1.2) proposto pelo padrão PMI (2013) ao 

tripé timesheet, baseline e valor agregado. Seguem exemplos: 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Timesheet 120 200 200 210 220 230 220 220 210 200 245 275

Baseline 110 150 180 190 200 220 220 220 210 180 235 260

Valor Agregado 120 160 200 220 190 180 200 200 220 180 230 250
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Figura 18 - Gráfico do Valor Agregado do Portfólio 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Balanceamento de Portfólio - Indicadores de Perfomance

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 1,80

 2,00

 -  0,20  0,40  0,60  0,80  1,00  1,20  1,40  1,60  1,80  2,00

B
a

ix
o

   
   

 <
--

--
-

Ti
m

es
h

ee
t 

   
--

--
->

  
   

   
A

lt
o

Baixo       <----- Valor Agregado          ----->        Alto

Projeto Beta

Projeto Sigma

Projeto Delta

 

Figura 19 - Índices de performance de Timesheet e Valor Agregado 

Fonte: elaborado pelo autor 
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As bolhas respresentadas no gráfico apresentam os tamanhos dos projetos, conforme 

proposto pelo padrão PMI (2013), e os critérios de deslocamento foram adaptados aos desvios 

de valor agregado e timesheet. 

Com isso se encerra essa seção, que apresenta modelos de monitoramento do portfólio 

por valor agregado, com referencial em tempo e custo. 

 

6.4.3. Relatórios de Performance 

Os relatórios de performance complementam os relatórios de desvios de esforço e 

valor agregado adicionando uma nova variável: margem esperada dos projetos. A partir desta 

é possível identificar quais tecnologias e gerentes de projeto apresentam as melhores margens 

sobre aspectos comerciais. Evidente que os custos por tecnologia já trazem uma visão muito 

próxima da performance da margem, porém os valores comerciais negociados podem variar 

entre projetos de mesma tecnologia, quando aplicados fatores de risco, por exemplo.  

É possível estabelecer índices de performance tanto em nível de projeto quanto de 

portfólio, baseados nas informações coletadas na alocação e nos apontamentos de horas de 

esforço das atividades dos projetos. 

 

Tabela 11 - Performance final por Projeto 

Projeto
Inicio do 
Projeto

Termino do 
Projeto

Baseline de 
Custo

Custo 
Realizado

Custo médio 
tecnologia

Baseline 
(tempo)

Realizado 
(tempo)

Desvio de 
Custos

Desvio de 
Tempo

Gerente do Projeto

Projeto Beta Trimestre 1 Trimestre 2 12500 11000 50 250 220 12% 12% Gui lherme Alves

Projeto Sigma Trimestre 1 Trimestre 2 1400 1650 10 140 165 -18% -18% Gui lherme Alves

Projeto Delta Trimestre 1 Trimestre 2 3900 5500 20 195 275 -41% -41% Gui lherme Alves

Projeto Alpha Trimestre 2 Trimestre 3 6000 5600 20 300 280 7% 7% Gui lherme Pereira

Projeto Gama Trimestre 2 Trimestre 3 7000 6600 20 350 330 6% 6% Gui lherme Pereira

Projeto Lâmbda Trimestre 3 Trimestre 4 12000 10500 30 400 350 13% 13% Gui lherme Pereira

Projeto Ômega Trimestre 3 Trimestre 4 7000 6000 20 350 300 14% 14% João das  Couves

Projeto Capa Trimestre 3 Trimestre 4 7500 6300 30 250 210 16% 16% João das  Couves  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Supondo uma margem esperada de 15% para tempo e 10% para custos, pode-se extrair 

a seguinte visão do portfólio: 
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Tabela 12– Performance geral do Portfólio - por período (Trimestre) 

Período Total Baseline Total Realizado Performance
Margem 
Esperada

Total Baseline
Total 

Realizado
Performance

Margem 
Esperada

Trimestre 1 0 0 0% 10% 0 0 0% 15%

Trimestre 2 17800 18150 -2% 10% 585 660 -13% 15%

Trimestre 3 13000 12200 6% 10% 650 610 6% 15%

Trimestre 4 26500 22800 14% 10% 1000 860 14% 15%

TOTAL (h) 57300 53150 7% 10% 2235 2130 5% 15%

TempoCustos

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Abaixo segue gráfico que representa os dados trimestrais sugeridos sobre os aspectos 

de tempo e custo, numa adaptação do controle de eficiência do portfólio sugerido pelo padrão 

PMI (2013), descrito no item 5.1.3 deste trabalho: 

 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Performance 0% -13% 6% 14%

Margem Esperada 15% 15% 15% 15%
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Figura 20 – Gráfico de Performance do Portfólio por período (Trimestre) - Tempo 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Performance 0% -2% 6% 14%

Margem Esperada 10% 10% 10% 10%
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Figura 21 - Gráfico de Performance do Portfólio por período (Trimestre) - Custo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

É possível notar que apesar da variação dos desvios de tempo e custo serem os 

mesmos por projeto, na visão de portfólio isso não se aplica, já que os custos são 

diferenciados por tecnologia empregada por cada projeto. 

Outros relatórios também podem ser gerados a partir dessas informações, como por 

exemplo performance por gerente de projetos, por tecnologia ou por cliente. Do mesmo 

modo, os relatórios de valor agregado também podem ser estabelecidos por esses parâmetros, 

onde se poderiam aplicar valores monetários às horas consumidas pelo projeto, apresentando 

resultados de perdas e ganhos monetários.  

Com isso encerra-se esse capítulo onde foram apresentados os modelos sugeridos para 

controle de portfólio, aplicando os conceitos de gerenciamento de tempo e custos, e também 

usando ou adaptando os elementos propostos pelo padrão PMI (2013) de gerenciamento de 

portfólio, referenciando os elementos do mesmo. Não foi detalhado aqui o planejamento do 

portfólio, no entanto a criação dos planos de gerenciamento da governança, de performance e 

de comunicação do portfólio são premissas básicas para as definições das regras apresentadas 

nesse capítulo. O plano de comunicação poderia definir, por exemplo, o fluxo de resolução de 

conflitos de recurso entre os gerentes de projeto e de portfólio, assim como os formatos de 

apontamento de horas de atividades. O plano de governança poderia tratar os temas de 

repositório de dados e compartilhamento de informações. E o plano de performance poderia 

estabelecer as diretrizes e métricas pelas quais os projetos seriam submetidos. Os planos de 
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gerenciamento estratégico e de riscos de portfólio não foram interpretados à visão de 

fornecedores de TI; o primeiro por não tratar temas de nível tático e o segundo por não ser 

foco deste trabalho, apesar de que essa área de conhecimento pode ser aderente à gestão do 

portfólio, no âmbito de consultorias de TI. 
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7. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi expor as boas práticas do gerenciamento de portfólio de 

projetos de TI, demonstrando as situações do cotidiano do portfólio de consultorias de TI com 

relação às alocações de recursos e seus conflitos no ambiente multiprojetos, e apresentar uma 

simulação de processo unificado para o controle do portfólio sob os aspectos de tempo e 

custo. O texto limitou-se a expor as técnicas de gestão no nível tático, excluindo os níveis 

estratégicos e operacionais. 

O trabalho foi pautado no referencial teórico do PMBOK (2013), apresentando os 

principais processos das áreas de gerenciamento de tempo e custos, e do The Standard for 

Portfolio Management (2013) com foco nas áreas de conhecimento de comunicações, 

governança e performance de portfólio. O trabalho também se baseou na documentação 

disponível, e sobre a experiência profissional de seu autor nas organizações em gestão de 

portfólio e gestão de multiprojetos. Uma dificuldade nesse trabalho foi localizar biblografia 

aderente à proposta, ou seja, a gestão de portfólio de projetos para consultorias de TI. Há uma 

vasta bibliografia sobre gestão de portfólio no nível estratégico, e o foco desse trabalho foi 

apresentar boas práticas para atuação em nível tático, no âmbito de múltiplos projetos de TI. 

Buscou-se também enfatizar o planejamento de tempo como principal variável de 

medição de performance. É certo que as demais áreas do conhecimento indicadas pelo 

PMBOK (2013) são fundamentais para uma completa gestão de projetos, e consequentemente 

sobre portfólio. Apesar de algumas inserções sobre o gerenciamento de escopo, não era 

objetivo desse trabalho discorrer sobre esses temas. 

Todos os exemplos apresentados sugerem um modelo simplificado de controle do 

portfólio, e que podem sofrer incrementos como resultado de iterações com as demais áreas 

de conhecimento. Esse modelo simplificado se justifica pela aderência dos softwares de 

gerenciamento de projetos disponíveis no mercado, e aqui expostos à realidade do controle de 

múltiplos projetos. As opções de softwares para gestão integrada de múltiplos projetos e 

portfólio ainda são caras (como MS Project Server ©, por exemplo), em contraponto por 

exemplo às versões desktop do MS Project ©, muito populares. Por esse motivo, o trabalho 

buscou apresentar uma forma de uso dessa ferramenta, em um processo integrado de coleta e 

distribuição de informações das atividades dos projetos entre os membros do time (gerentes 

de projeto, gerente de portfolio, escritório de projetos, analistas e desenvolvedores). 
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Apesar de ser um trabalho direcionado para o público de tecnologia da informação, as 

sugestões aqui apresentadas podem ser utilizadas em segmentos de serviço distintos de TI que 

possuam as mesmas características de abstração em seus produtos, e cujos principais recursos 

sejam pessoas, ou que de alguma forma possam considerar medições de esforço pelo conceito 

hora-homem. 

Os dois primeiros capítulos tem enfoque em planejamento, e o terceiro por sua vez 

apresenta direcionamento para o monitoramento e controle. Nesse capítulo, os modelos 

buscaram resumir de forma didática e prática os processos do The Standard for Portfolio 

Management (2013). 

Conclui-se com esse trabalho que o padrão PMI The Standard for Portfolio 

Management (2013) pode ser adaptado ao nível tático de gestão de portfólio de TI (visão 

fornecedores), com a aplicação dos plano de governança, comunicação e perfomance de 

portfólio. E apesar de não explorado nesse trabalho, o plano de riscos de portfólio também é 

aderente. A aplicação do plano estratégico de portfólio poderia ser executada na definição de 

distribuição de recursos por clientes, podendo por exemplo definir ou não a criação de sub-

portfólios por cliente caso estes exijam exclusividade de determinados recursos do time. 
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8. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como citado anteriormente, as limitações desse trabalho abrem oportunidades de 

incrementos aos controles de portfólio e múltiplos projetos com o uso das demais áreas de 

conhecimento do PMBOK (2013) e do padrão PMI The Standard for Portfolio Management 

(2013). 

Como resultado desses incrementos, um trabalho de gerenciamento de integração 

poderia ser aplicado, estabelecendo um processo padronizado para o gerenciamento de 

múltiplos projetos de TI. 

Este trabalho também poderia servir como escopo inicial para o desenvolvimento de 

um software para aplicação dos modelos apresentados, como compensação a falta de 

cobertura para gestão de portfólio das aplicações mais populares. 

Outro desdobramento poderia ser uma pesquisa para aplicação de controles de 

produtividade por recurso, ampliando as condições de medição de performance individuais da 

equipe. Também se aplicaria a produtividade por tecnologia e gerentes de projeto. 

Um trabalho detalhando a gestão de riscos de portfólio, cujas respostas poderiam ser 

convertidas em projetos internos de uma consultoria de TI, e do mesmo modo medido e 

gerenciado sobre os aspectos de gestão de portfólio apresentados pelo trabalho. Por exemplo, 

um risco de inclusão de uma nova tecnologia poderia desencadear um projeto interno de 

treinamentos, ou um projeto interno para centralização de testes da tecnologia envolvida. 

Caberiam novas pesquisas para expor o planejamento do portfólio para consultoria de 

TI, através do detalhamento dos planos estratégicos, de governança, de comunicação, de 

performance e de riscos. 

E também por se tratar do principal recurso dos projetos de TI, um estudo sobre uma 

melhor gestão de pessoas e conflitos de alocação das mesmas entre os projetos, seria 

conveniente. Um modelo de aplicação da corrente crítica aos projetos de TI seria uma opção.  
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