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Resumo 

O avanço da tecnologia de informação (TI), nos últimos anos, vem permitindo às empresas 
executarem operações que antes eram inimagináveis. A adoção de sistemas integrados tem 
sido uma constante nas grandes e médias empresas mundiais, que têm buscado integrar todas 
as suas dimensões do negócio, como o planejamento, compras, vendas, manufatura, finanças, 
controle e suprimentos, entre outras, com o objetivo de obter maior agilidade e poder de 
decisão. Nos últimos anos, a necessidade de gerenciamento de projetos aumentou 
significativamente nas grandes e, principalmente, médias empresas, o que traz à tona a 
necessidade de otimização no gerenciamento de portfólio de projetos, usando recursos 
compartilhados. Para atender a essa necessidade, na maioria das situações, é necessário 
reorganizar todo o planejamento de uso de recursos, considerando todos os projetos em 
conjunto, e não individualmente como é tradicionalmente feito, para ter o melhor 
aproveitamento possível e diminuir o tempo de entrega bem como prever possíveis 
necessidades por conflitos de agendas de recursos. Este trabalho tem como objetivo 
desenvolver a base de um algoritmo, a fim de reorganizar múltiplos projetos em relação ao 
uso de recursos, no sentido de otimizar os usos dos mesmos e identificar possíveis 
aproveitamentos de recursos. 

 Palavras Chave: : Gestão de Projetos. Simulação. Recursos. Algoritmo.  



Abstract 

 The advancement of information technology (IT), in recent years, has allowed 
companies to perform operations that were previously unimaginable. The adoption of 
integrated systems has been a constant in medium and large global companies that have 
sought to integrate all its business dimensions, such as planning, purchasing, sales, 
manufacturing, finance, control and supplies, among others, in order to obtain greater agility 
and decisiveness. In recent years the need for project management increased significantly in 
large and medium-sized enterprises mainly what brings out the need for optimization in 
project portfolio management using shared resources. To meet this need, in most situations it 
is necessary to reorganize the whole resource use planning considering all the projects 
together and not individually as is traditionally done, to have the best possible use and 
decrease delivery time and provide possible needs for resource conflicts schedules. This work 
aims to develop the basis for an algorithm to rearrange multiple projects in the use of 
resources to optimize the usage and identify possible exploitations of resources. 

 Key Words: Project Management. Simulation. Resources. Algorithm. 
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1. INTRODUÇÃO  

   

1.1 Problemática 

  É possível usar um Algoritmo computacional para simular a viabilidade de um 

ou mais projetos paralelos, concorrentes em recursos? 

1.2 Objetivos 

  Criar um algoritmo que possa receber arquivos de um ou mais projetos no 

formato do MS-Project, definindo prioridades e prazos de cada um, gerando um planejamento 

adequado baseado na interferências de atividades entre os projetos. 

  Estabelecer uma rotina simplificada que possa ser aplicada de imediato para 

organizar os cronogramas, considerando os recursos concorrentes. 

  Criar uma aplicação para automatizar a rotina proposta, que seja de simples uso 

e aplicação, usando arquivos oriundos do MS-Project. 

1.3 Delimitação do Tema 

  Existem algumas técnicas de gerenciamento de recursos de produção, em 

parques fabris, que simulam as necessidades produtivas para o período vindouro, calculando e 

agendando recursos de forma a que não exista bloqueio entre eles. Essas técnicas, quando 

aplicadas em sistemas de gerenciamento de produção informatizados, trazem informações 

bastante precisas do prazo de entrega e agenda de cada recurso. Isto é realizado, basicamente, 
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informando a demanda proveniente de pedidos de venda, ou previsão de venda, junto com 

roteiros de produção e lista de peças do produto produzido. A área de gerenciamento de 

recursos de produção, inicialmente, utilizava o MRP (Material Requirements Planning, 

Planejamento de Requerimentos de Materiais) que visava apenas a matéria prima e materiais 

secundários, mas com a necessidade de otimizar o trabalho surgiu o MRP II (Manufacturing 

Resources Planning, Planejamento de Recursos de Produção) que visava organizar, 

sequenciar e alocar os recursos a serem utilizados, tais como maquinário e colaboradores, 

juntamente com a matéria prima e material secundários. 

  Obviamente, dentro da cadeira de Planejamento e Controle de Produção, 

existem outras técnicas e metodologias para melhorar a produtividade, mas essas apresentadas 

são conhecidamente as mais utilizadas. A implementação desses conceitos em ERP se faz 

através de algoritmos computacionais parametrizáveis e, uma vez calculado o uso de recursos 

e materiais por meio de uma simulação, esta simulação é considerada como "prevista", com 

finalidade de informar prazos de produção, necessidades de materiais, previsão de compras, e 

etc. 

  Caso alguns desses resultados seja insatisfatório, é possível alterar as diversas 

variáveis para obter um resultado diferente como permitir horas extras de colaboradores ou 

mudar prioridades de pedidos de vendas. Após conseguir o resultado de simulação próximo 

do desejado ou o melhor possível, este resultado é "fixado" como sendo o planejamento a ser 

seguido pelos demais colaboradores. 

  Existem diversos pontos de similaridades entre os processos de produção e o 

planejamento de projetos, inclusive muitos termos utilizados têm o mesmo significado, e o 

resultado final do MRP II é, geralmente, a entrega do pedido de venda, que seria o equivalente  

ao projeto, na área de gerenciamento de projetos. Sabe-se, porém, que um projeto é, por 

conceito, finito e único, enquanto que uma linha de produção visa otimizar a repetitividade. 

  Essa similaridade demonstra que já existem algoritmos computacionais que 

fazem a organização de recursos e materiais respeitando diversos parâmetros, juntando isso 

com o trabalho repetitivo feito por um gerente de projetos ao reorganizar as tarefas no 

planejamento de dois ou mais projetos com recursos compartilhados, é possível imaginar que 

essa organização pode ser automatizada por um processo computacional. 
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  O desenvolvimento, para a demonstração do Algoritmo de Carga de Projetos, 

será feito usando a linguagem PHP e banco de dados MySQL, ambos extremamente comuns e 

com vasta documentação. A utilização de outra linguagem com as mesmas funcionalidades 

não iria interferir no resultado do mesmo. Para entender a construção do algoritmo, este será 

apresentado, no decorrer do trabalho, através de fluxogramas e justificativas. 

  O objetivo inicial desse algoritmo é reorganizar as atividades de recursos 

compartilhados entre projetos, mas pressupõe-se que ele pode ser evoluído para atender outras 

necessidades e obter-se mais informações e resultados. 

1.4 Justificativa/ Relevância 

  Nos últimos anos, a rotina de organização da área de gerenciamento de projetos 

tem se modificado, fazendo com que as atividades dos gerentes de projetos deixe de ser 

focada em projetos extensos e isolados, para passarem a atuar em projetos menores, porém 

inter-relacionados. Atualmente, em empresas menores ou em núcleos de gerenciamento de 

projetos dentro de empresas maiores, encontra-se dificuldade em gerenciar recursos sempre 

escassos entre um ou mais projetos correntes. No Guia PMBOK (PMI, 2013), existe literatura 

bastante específica, que prevê a necessidade do gerenciamento de múltiplos projetos. 

  Gerenciar apenas um projeto já é uma tarefa complexa, pois conforme Joia et al 

(2013, p. 32)) afirmam: "projetos são complexos de variadas maneiras, e são mais do que 

simples listas de tarefas a ser desenvolvida." Quando se trata de envolver o gerenciamento de 

vários projetos paralelos, essa complexidade se potencializa, abrindo espaço para otimizações 

no processo. Além do dinamismo desses projetos e recursos ser alto, a comunicação de 

alteração de agenda ser falha e existir custos desnecessários com problemas (como demora ou 

ausência de prazo e ainda, de prazos incorretos), junta-se também, o fato de que, na maior 

parte das vezes, tudo isso é observado a olhos grossos, porque o problema está presente, mas 

ninguém dentro da equipe quer apontar ou nem mesmo resolver. 
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  Um dos pontos sobre o qual recai uma das dificuldades da área, é o 

gerenciamento de cronogramas, já discutido por Barcaui et al (2013, p. 80-81), afirmando que 

"o desafio é buscar um jeito de executar as diferentes atividades de uma forma paralela, 

otimizando os recursos existentes para que, então, seja possível completar o projeto no menor 

prazo". De fato, entende-se que a criação do cronograma é um tarefa complexa e difícil, sendo 

recomendado por Barcaui et al (2013), que o gerente de projetos busque utilizar ferramentas 

computadorizadas que auxiliem nesse processo, evitando que sejam feitos manualmente. Uma 

prática comum é a de estimativas infladas, seja em tarefas individuais ou no projeto como um 

todo. Isso ocorre sem nenhum critério específico, a não ser pelo "feeling" do gerente de 

projetos. Existe, no Guia PMBOK (PMI, 2013), a necessidade de tolerâncias em diversas 

áreas de conhecimento, tais como prazo, custos ou riscos, mas as mesmas tem seu valor 

calculado dos critérios de necessidade bem claros. 

  Sabe-se que a utilização do MS-Project, da empresa Microsoft, é uma 

ferramenta comumente aplicada e difundida na área de projetos, estimando-se que possua 

mais de 3 mil funcionalidades. "Entretanto, a maioria dos planejadores utiliza a ferramenta 

apenas para apresentar um diagrama de barras que tenha a 'aparência de correto'". (Barcaui et 

al, 2013, p. 108) 

  O MS-Project, além de outras ferramentas existentes no mercado,  é uma ótima 

ferramenta para gerenciamento de projetos, porém possui lacunas quando o foco se torna 

gerenciar vários projetos ao mesmo tempo. Apesar do próprio sistema permitir um certo nível 

de edições dos cronogramas envolvidos, esse processo acontece de forma manual, sendo essa 

edição um pouco mais complexa do que o sistema como um todo. É comum que o gerente de 

projetos dessas pequenas empresas elaborem controles separados de recursos e projetos que 

utilizam, e ainda, por muitas vezes, que comparem e ajustem os projetos no MS-Project para 

tentarem obter um prazo sem grande confiança ou acreditando que o mesmo é real ou possível 

de ser cumprido. Quando muito, o gerente de projetos ainda consegue utilizar algumas 

funcionalidades mais avançadas, e não usuais, do software gerenciador de projetos, para obter 

as informações desejadas. Entretanto, conforme será apresentado no desenvolvimento deste 

trabalho, esse gerenciamento é falho em alguns pontos, cujo Algoritmo de Carga de Projetos 

se preocupa em sanar. 
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  Visualizando os desafios atuais da área de gerenciamento de projetos, as 

limitações das ferramentas que são encontradas no mercado hoje, tem-se com finalidade nesse 

trabalho, apresentar uma proposta para superar esses desafios, fundamentado em ferramentas 

já existentes em outro mercado, mas que necessitam de ajustes e adaptações para que seja 

aplicada pelo gerente de projetos. 

1.5 Metodologia 

  O presente trabalho foi desenvolvido com finalidade metodológica aplicada, 

sendo realizado uma pesquisa bibliográfica para designar o melhor referencial de sistema 

existente no mercado geral e que pudesse ser aplicado ou adaptado a área de gerenciamento 

de projetos, bem como o desenvolvimento de um novo algoritmo que superasse os desafios 

encontrados. 

1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

  Após a verificação bibliográfica para validação do tema, foi estabelecido uma 

linha comparativa entre o algoritmo utilizado na área de Planejamento e Controle de Produção 

(PCP)  e a área de Gerenciamento de Projetos, a fim de definir como será desenvolvido o 

Algoritmo de Carga de Projetos, a demonstração do desenvolvimento do algoritmo e o 

resultado de um exemplo prático. 
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2. ALGORITMO SEMELHANTE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DE PRODUÇÃO (PCP) 

  Inicialmente, como mencionado na introdução, todo o conceito de cálculo de 

carga de recurso é extensivamente estudado em outras literaturas, tais como o de 

planejamento de produção chamado MRP II, também conhecido como Algoritmo de Carga 

Máquina. De acordo com Motta, 1987, "o Planejamento e Controle da Produção (PCP) é a 

função administrativa que tem por objetivo fazer os planos que orientarão a produção e 

servirão de guia para o seu controle." 

2.1 Estrutura de Algoritmo de Carga Máquina (MRP II) 

  O Algoritmo de Carga Máquina (MRP II), como visto anteriormente, é um 

conceito aplicado à área de planejamento de produção, que tem por fim, definir uma agenda 

de produção. Esse processo ocorre através da alocação das operações de cada ordem de 

produção de acordo com os recursos disponíveis. Cada definição e alocação é realizada 

levando em consideração todas as informações que encontram-se relacionadas às ordens de 

produção, sendo elas: utilização de ferramentas, calendários e excessões contidas nestes, 

bloqueio de recursos, entre outras informações que possam vir a ser relevantes. 

  Quando se pensa em uma estrutura complexa, como o caso de uma fábrica, o 

processo de gerenciar todos os recursos existentes nela, tais como ferramentas, máquinas, 

pessoas, entre outros, torna-se extremamente importante e fundamental para o bom 

funcionamento de todo o processo. Compreende-se que todos os recursos de uma fábrica 

precisam trabalhar de acordo com uma certa disponibilidade de horário e que as ordens de 

produção precisam seguir os prazos definidos pelo setor de vendas desses produtos. Esta 

definição de datas, estabelecidas pelo setor de vendas, influencia na sequência de fabricação, 

juntamente com os outros componentes envolvidos. Os componentes que fazem parte da 

estrutura de produção são estritamente dependentes entre si, ou seja, cada alteração ou 

alocação tem uma grande influência na composição da sequência de fabricação do produto, 
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que por sua vez, necessita que haja uma ordem em toda a extensão de produção, 

principalmente na montagem final. (HABERKORN, 2003) 

  Compreendido a complexidade que envolve todo o processo de produção e os 

pontos desafiantes presentes no planejamento da realização dessa, pode-se visualizar uma 

forma de lidar com o desafio. Antes de tudo, de acordo com Haberkorn (2003), é preciso 

definir os roteiros de operação, isto é, ter documentado cada passo da operação, os detalhes 

envolvidos, a ordem e o tempo para a realização de cada passo. Cada roteiro estabelecido 

deve pertencer a um componente da estrutura de produção e precisa apresentar nele 

informações sobre o tempo de cada operação, em qual máquina será realizada, qual 

ferramenta será necessária, o tempo de sobreposição e o tempo de desdobramento.  

  Considerando a estrutura do roteiro, as operações precisam estar numeradas de 

acordo com a ordem em que vão ocorrer, sempre de forma ascendente e respeitando a 

sequência de funcionamento. Ou seja, a operação que precisa ser realizada primeiro, e que 

impacta na realização das demais, deve aparecer em primeira ordem na construção do roteiro.  

  Uma vez estabelecida a sequência das operações, tem-se como próximo passo a 

definição do tempo de cada operação. No caso da produção de peças, pode-se estabelecer o 

tempo de produção para cada uma delas. Nas situações em que a peça é pequena e de baixa 

complexidade, ao contrário de determinar o tempo de produção de cada peça, pode-se realizar 

um agrupamento indicando um tempo para a produção de um lote deste tipo de peça. Esta 

forma de agrupamento torna-se mais viável, já que é comum que essa peça em particular 

tenha um tempo de produção muito pequeno, muitas vezes sendo necessário medir em 

segundos. Assim sendo, é possível melhorar o planejamento de tempo dessa operação usando 

o tempo para produção de um lote inteiro. 

  Apesar de haver uma determinação de tempo de produção de uma peça ou de 

um lote, há também casos em que algumas etapas tem um tempo fixo, independente da 

quantidade de peças, o que precisa ser levado em conta para se determinar, com maior 

precisão, o tempo gasto na execução e como utilizar esse tempo para gerar um melhor 

resultado final. É habitual, no processo regular de definição de tempo, que o tempo total da 

operação seja proporcional à quantidade de peças. No entanto, a situação relacionada 

anteriormente, é uma exceção que exige adaptações. Pode-se apresentar como exemplo dessa 
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exceção o tratamento térmico de galvanização, que possui um tempo fixo, e que pode ser 

aplicado a uma peça ou a várias ao mesmo tempo. 

  Além do tempo da operação propriamente dito, há ainda o tempo de preparação 

da máquina para a produção, que geralmente possui um tempo fixo, ou seja, independe da 

quantidade de peças a serem produzidas, e que é somado ao tempo variável. No entanto, 

considera-se que, no momento da execução, haja certas variações no tempo determinado no 

planejamento, pois faz-se necessário considerar a relação entre a operação anterior e a 

próxima, gerando modificações na organização estrutural das ordens de produção. É possível 

perceber essa situação nos casos em que um mesmo torno é usado para duas ordens de 

produção de produtos distintos entre si e que exigirão um tempo de preparo diferente.  

  Diante dessas condições, que influenciam a administração e organização do 

tempo de produção, pode-se criar saídas tais como: otimizar o processo agrupando operações 

semelhantes, com características em comum, que podem ser processadas em uma sequência 

que influencie na melhor utilização do tempo de preparação da máquina. É possível ainda, 

otimizar o tempo de preparação utilizando máquinas alternativas, que sejam compatíveis com 

a operação a ser realizada. Nessa situação, não há mais necessidade de se ater à sequência da 

operação, mas sim em agrupar as operações com características semelhantes e remetê-las à 

uma máquina encarregada daquele grupo de operações, facilitando o processo de preparação 

das máquinas e transição entre uma operação e outra. 

  Ainda para a mesma situação de alternância de máquinas, pode surgir a 

necessidade de somar uma máquina extra para otimizar o tempo de produção. Essa máquina 

precisa ser semelhante à máquina principal, isto é, ser capaz de realizar a mesma função. No 

entanto, pode acontecer da máquina alternativa ser menos moderna e avançada que a 

principal, resultando na adição de um novo tempo de preparo de máquina. 

  Outro detalhe relacionado às máquinas é o limite de capacidade de produção, 

que vai mais além do que a consideração do fator tempo. Apesar do tempo influenciar o modo 

de alocar as operações e máquinas, é comum que determinadas máquinas tenham uma 

limitação de capacidade. Exemplos disso são os fornos e estufas, que conseguem abarcar uma 

certa quantidade de peças. Nesse caso, essas peças podem até mesmo ser diferentes entre si, 
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mas é possível utilizá-las ao mesmo tempo durante um processo que seja comum à elas, como 

no caso, a secagem. 

  Os desafios e resoluções da otimização focada na máquina, apresentadas 

anteriormente, podem também serem verificadas e aplicadas quando o recurso existente 

envolve pessoas. Uma forma de usar as bases do Algoritmo de Carga Máquina para o 

Algoritmo de Carga de Projetos é mapear as pessoas com habilidades e conhecimentos 

semelhantes à pessoa principal do projeto, criando uma matriz de habilidades, e realizar a 

substituição ou adição, de acordo com a necessidade. Entretanto, é preciso levar em conta 

que, quanto maior o número de máquinas e/ou de pessoas alternativas ao projeto, mais 

flexível será o processo do algoritmo de carga, já que o tempo de preparo e operação para 

cada tipo de máquina e o grupo de habilidades e conhecimentos de cada pessoa podem sofrer 

variações. 

  Segundo Haberkorn (2003), outro aspecto importante em um ambiente de 

fabricação, principalmente para o processo de alocação, é a escassez de recursos, além da 

escassez de máquinas. No momento da alocação de uma máquina, que exija o uso de 

determinadas ferramentas, é importante que essas ferramentas estejam disponíveis no mesmo 

tempo que a máquina atrelada à elas seja alocada. Caso contrário, o tempo calculado pode 

variar por conta de uma quebra na sequência de execução das operações das ordens de 

produção. Percebe-se que cada recurso adicionado ao processo, torna-o mais complexo e faz 

com que a alocação leve em consideração a disponibilidade do recurso de acordo com um 

momento específico do projeto. Essa mesma complexidade é encontrada quando pensa-se no 

Algoritmo de Carga de Projetos, uma vez que o projeto envolve alocação de pessoas, pois é 

possível que uma pessoa dependa da disponibilidade de determinados recursos, como certas 

ferramentas, para desenvolver a sua tarefa. Logo, é necessário estar atento, durante a 

alocação, para que  a disponibilidade dos tais recursos ocorra em conjunto com a 

disponibilidade da pessoa que fará uso desses. 

  Ao realizar a alocação de máquinas, é necessário estar atento à questão do 

tempo disponível de cada máquina, que geralmente encontra-se submetida a um calendário 

próprio. Esse calendário precisa informar o horário de trabalho em cada dia da semana, 

incluindo fins de semana e feriados, o tempo em que estará disponível ou não e ainda os 



!  19

bloqueios aos quais ela está sujeita, como as situações de manutenção, seja ela preventiva ou 

corretiva. 

  Ainda sobre os aspectos que influenciam o processo de alocação de máquinas, 

existe o chamado "tempo de desdobramento", que "é aquele mínimo em que se pode 'quebrar' 

uma operação para otimizar a alocação das máquinas". (HABERKORN, 2003, p. 284). Um 

exemplo seria dividir uma certa operação em duas etapas, diminuindo assim o tempo final de 

fabricação. Nesse caso, cada etapa criada será executada por uma máquina ou pessoa alocada 

para o processo. A partir de então, estas etapas terão um novo tempo de operação e cada 

tempo de operação estará atrelado à máquina ou pessoa que executará o processo. 

  Dando continuidade aos pontos mais importantes que influenciam a definição 

dos tempos inclusos nas operações, tem-se como relevante o tempo de sobreposição, cuja 

aplicação permite que seja possível realizar a execução de duas operações diferentes, mas que 

sejam sequenciais, de forma paralela, ou seja, com o tempo de uma certa operação torna-se 

possível reduzir o tempo final de entrega sobrepondo uma operação que já encontra-se 

disponível para execução e que pode ser realizada em conjunto com uma outra. A relevância 

do tempo de sobreposição está no fato de ela indicar o momento exato em que a próxima 

operação poderá ser iniciada. Esse momento poderá ser delimitado a partir de uma definição 

percentual ou de um valor absoluto. Em termos práticos, em um exemplo de fabricação de 

canetas, em que se tem a operação de fabricação do corpo da caneta seguida da operação de 

inserção do tubo de tinta, determina-se que, após a fabricação de 40 corpos de caneta ou 10% 

da produção total finalizada, pode-se dar início à operação de inserção do tubo de tinta. Assim 

sendo, não há a necessidade de somar os tempos das duas operações, mas sim a de calcular a 

interposição delas. 

  Ainda quanto a determinação da sequência das operações, foi apresentado até 

agora a importância da consideração e inclusão de todos os tempos envolvidos e como superar 

os desafios que surgem dentro de cada tipo de tempo a ser considerado. É claro que as 

operações seguem uma certa sequência e que essa sequência sofre influência de vários fatores 

de tempo até que se possa ter um cálculo mais preciso do tempo de todo o processo. Assim 

como uma estrutura de rede PERT (program evaluation and review technique), ao criar uma 

sequência de operações, haverá uma linha de conexões em que uma operação é dependente da 
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anterior. Entretanto, nem sempre a primeira operação precisa estar completamente concluída 

para que a próxima operação possa ser iniciada. Em situações nas quais o lote de peças seja 

muito grande, pode-se tranquilamente realizar a transferência de um sub-lote para a estação de 

operação seguinte antes mesmo que todo o lote tenha sido concluído. Esse processo foi 

abordado anteriormente, quando o tempo de sobreposição foi apresentado. Nesse caso, 

quando considera-se essa transferência entre estações, haverá uma dependência quanto à 

distância entre as estações, da natureza dessa transferência e seu tempo total. Contudo, em 

situações que envolvem uma produção em série, criar uma operação para cada etapa do 

processo mostra-se não muito vantajoso, pois a natureza do funcionamento torna o tempo do  

processo praticamente impossível de ser controlado e até mesmo desnecessário. 

(HABERKORN, 2003) 

  Enfim, foram apresentados os pontos fundamentais para que o sistema de 

Algoritmo de Carga Máquina possa funcionar, tais como a criação de um roteiro, que implica 

na construção de uma sequência de operações, e o cálculo dos tempos inclusos em cada 

operação. Ao final do processo que envolve o algoritmo, tem-se como resultado a abertura das 

ordens de produção, que define o que deve ser produzido. A partir de então, o desafio passa a 

ser o planejamento de realização das operações envolvidas no processo de produção.   

2.2 Processo de utilização do Algoritmo de Carga Máquina (MRP II) 

  Como apresentado anteriormente, o Algoritmo de Carga Máquina tem por 

finalidade alocar as operações, minuto a minuto, nos recursos que estão disponíveis, 

considerando sempre como ponto de partida as ordens de produção e suas respectivas datas de 

entrega. No entanto, há situações em que a máquina relacionada à uma operação encontra-se 

indisponível na data ou período em que a ordem de produção havia definido primariamente. 

  Para estas situações, em que uma máquina esteja ocupada e não possa ser 

compartilhada com outra operação, realiza-se uma navegação no calendário da máquina para 

que seja encontrado o período e o tempo disponível necessário de acordo com a exigência da 
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operação. Esse processo de navegação pode ser realizado de duas formas: partindo da data de 

início da ordem de produção ou da data final, a de entrega do produto. 

  Apesar da possibilidade de escolher como essa navegação ocorrerá, a sugestão é 

realizá-la a partir da data fim da ordem de produção, pois elimina a necessidade de estoque, já 

que a finalização da mercadoria irá ocorrer no momento exato do prazo de entrega. Assim 

sendo, o ponto de partida é a data de entrega prevista na ordem de produção daquele produto 

pai, que é caracterizado pelo produto final, permitindo que todas as operações pertencentes à 

produção do produto pai, sejam alocadas ou tenham seu tempo recuado, caso seja necessário. 

Um ponto de semelhança com o algoritmo de carga de projetos é o conceito de produto pai, 

que inclui várias operações adjacentes que, para a área de gerenciamento de projetos, equivale 

ao projeto como um todo e suas tarefas. No caso de gerenciamento de projetos, a situação 

envolvendo o estoque não ocorre, mas ainda assim, em alguns casos, faz sentido seguir a 

sugestão de iniciar pela data final, pois ela irá indicar qual a melhor data para iniciar as 

tarefas. Um exemplo disto aplicado à projetos é quando ocorrem situações envolvendo 

eventos com data exata para acontecer, como um festival ou olimpíadas. 

  Caso aconteça, durante a navegação do calendário da máquina, de não haver 

tempo disponível o suficiente para concluir a entrega do produto pai no prazo, a indicação é a 

de realizar essa navegação a partir da data de início da ordem de produção, que havia sido 

prevista primariamente na ordem de produção, podendo ser gerado um planejamento com 

novas datas, anteriores às previstas, ou ainda optar por antecipar a data de início do processo 

de produção. Desse modo, parte-se da disponibilidade das matérias-primas, antecipando o 

quanto for possível a data de início do processo de produção, para só então alocar as 

operações, cujos recursos estejam ocupados, para um momento mais adiante do processo de 

produção.  Seguindo essa ordem de navegação, a data final da ordem de produção do produto 

pai será calculada pelo Algoritmo de Carga Máquina, permitindo a possibilidade de contornar 

atrasos, caso ocorra, informando o cliente do atraso e tomando algumas medidas. Entre essas 

medidas que podem vir a serem tomadas estão: reduzir o tempo de operação, aumentando as 

horas disponíveis (utilizando as horas extras), aumentar os recursos disponíveis (terceirizando 

algumas operações), ou ainda, otimizar todo o processo, reduzindo o tempo de desdobramento 

ou aumentando o tempo de sobreposição. 
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  A realização das alocações, que se tornam possíveis a partir do processo de 

navegação, tem uma grande utilidade para o chão de fábrica, servindo de base para orientar 

todo o trabalho de utilização dos recursos disponíveis nesse ambiente, proporcionando um 

melhor planejamento da ocupação das máquinas. Nesse caso, o algoritmo de carga máquina 

serve de auxilio ao sequenciar cada operação inclusa na ordem de produção e apresentar, 

graficamente, como foi realizada a ocupação de cada recurso disponível. Programar o 

processo de produção permite, de acordo com as informações de tempo de produção e prazos 

de entrega, que determinados "gargalos" na produção possam ser identificados com 

antecendência e também ter informações antecipadas sobre a disponibilidade das máquinas. 

  Conforme o tipo de alocação escolhido, o Algoritmo de Carga Máquina irá 

identificar as ordens de produção e determinar qual delas devem ser alocadas primeiro, 

criando assim, uma sequência de prioridades e cronograma. O cálculo dessas alocações 

sempre são realizados com o objetivo de concluir com a maior rapidez possível cada operação 

inclusa no processo de fabricação de um determinado produto.  Uma vez calculado e tendo 

conhecimento das informações contidas em cada operação e na ordem de produção como um 

todo, torna-se possível verificar se essa ordem de produção poderá ser entregue na data 

prometida. Caso seja necessário, o algoritmo permite que sejam realizadas simulações 

mudando as informações básicas, como calendários de horas e turnos extras, para que seja 

verificado o melhor cenário. 

  O sistema de Algoritmo de Carga Máquina realiza também a alocação das 

operações dentro dos recursos e ferramentas disponíveis, de acordo com a duração de cada 

operação, usando como base as informações contidas nas ordens de produção e operações 

cadastradas. Além das informações sobre as operações, o algoritmo utiliza também os 

recursos cadastrados e os dados da Carteira de Ordens de Produção a serem executadas, que é 

um conjunto de todas as ordens de produção da fábrica. Esses dados permitem que o 

algoritmo crie a programação da fábrica dentro dos seguintes princípios: 

• o algoritmo recalcula as datas-fim das ordens de produção dos produtos semi-

acabados, de forma que elas terminem na data de início das ordens 

subsequentes; 
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•  todas as ordens de produção podem ser alocadas tanto a partir das datas-fim 

como das datas-início e essa escolha fica a critério do usuário do algoritmo; 

• caso ocorra uma sobrecarga, a previsão de vendas será comprometida, 

principalmente por conta de alterações nas datas-fim. A fim de resolver esse 

problema, o usuário deverá intervir no sistema de Algoritmo de Carga 

Máquina, aumentando o número de máquinas alternativas, reduzindo tempos 

de operações de forma a aumentar a produtividade ou aumentar a 

disponibilidade do calendário, modificando o regime de horas extras. Apesar da 

existência de uma certa flexibilidade ser considerada importante e até benéfica, 

o usuário promover grandes modificações pode se converter em um risco para a 

qualidade final. 

  Enfim, percebe-se que o algoritmo de carga máquina, ao calcular as datas e 

prazos a partir da data-fim, trabalha de forma inversa ao cálculo realizado a partir da data-

início, levando a resultados diferentes, já que o cálculo iniciado pela data-fim tem como 

objetivo a otimização das alocações com foco na data de entrega e o cálculo pela data-início 

tem como foco a data base da ordem de produção.  Um sistema como o de Algoritmo de 

Carga Máquina tem grande relevância, pois o fato do sistema realizar a extração das 

informações, contidas nas ordens de produção, auxilia na prevenção e eliminação de 

"gargalos" que possam existir na fábrica. Como um dos resultados, o sistema emite um "Mapa 

de Recuos e Avanços", que é um relatório comparativo que mostra a diferença entre aquilo 

que foi idealizado no momento de criação das ordens de produção e o que o sistema calculou 

como sendo possível de ser executado.  

  No próximo capítulo, será possível compreender um pouco mais sobre como o 

Algoritmo de Carga Máquina realiza os cálculos para chegar nas melhores propostas possíveis 

de execução de ordens de produção. 
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2.3 Como é calculado o Algoritmo de Carga Máquina (MRP II) 

  Anteriormente, foram apresentadas as formas de utilização do Algoritmo de 

Carga Máquina, informando os pontos fundamentais da sua aplicação. Adiante, será 

apresentado a forma com que esse algoritmo realiza os seus cálculos. 

  É importante lembrar, que o sistema de Algoritmo de Carga Máquina tem como 

objetivo alocar as ordens de produção cadastradas nos respectivos recursos disponíveis, sendo 

a máquina um desses recursos. O sistema utiliza como base, para realizar o cálculo, os dados 

inseridos contendo informações sobre as operações e os calendários de cada uma delas. Esse 

limite de recursos e tempo faz com que o algoritmo seja um sistema de Carga Finita de 

Máquinas e Recursos. 

  Conforme o cálculo da máquina vai sendo realizado, a cada nova ordem de 

produção, o sistema verificará a disponibilidade de uma máquina, se essa estiver sendo 

alocada para a execução de uma outra ordem de produção, o sistema considera, como padrão, 

que essa máquina não poderá ser utilizada para produzir outras ordens de produção. Isso torna 

uma determinada máquina, ou até mesmo outros recursos, como indisponível dentro do 

sistema. 

  Como abordado no capítulo anterior, o usuário pode escolher a partir de qual 

data ele quer iniciar o cálculo e as alocações, se pela data-início ou data-fim da ordem de 

produção. No entanto, as alocações realizadas a partir da data-fim são mais comuns em 

empresas que atuam dentro de regimes de produção sob encomenda, pois essas costumam 

negociar a data de entrega através do setor de vendas, antes mesmo que o sistema possa 

calcular a melhor data-fim. Assim sendo, as alocações são realizadas de traz para frente, 

mantendo fixada a data de entrega, começando pela última operação fundamental para a 

finalização do produto, até chegar na primeira operação a ser feita, calculando assim a data 

em que se deve iniciar a execução da ordem de produção daquele produto. 

  Para as empresas com outras características, a alocação pode ocorrer de forma 

contrária, com o cálculo partindo da data de início da ordem de produção e alocando as 

operações a partir da primeira até chegar à última operação a ser realizada antes de entregar o 

produto. Nessa situação, a data fixada é a de início e a data calculada pelo algoritmo será a 
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data-fim da ordem de produção, indicando quando que a empresa poderá concluir a fabricação 

de um determinado produto. 

  Para melhor exemplificar o modo com que o Algoritmo de Carga Máquina 

realiza a distribuição das alocações, será usado a representação da figura 01. Considera-se 

uma ordem de produção de um produto chamado "PA01", em que "PI01" e "PI02" 

correspondem aos produtos necessários para a fabricação do produto final "PA01", e ainda, 

que "MP11" e "MP12" são as matérias-primas para fabricar o produto "PI01", e "MP21" e 

"MP22" são matérias-primas para fabricar o produto "PI02". Voltando ao exemplo da 

produção da caneta, a caneta seria "PA01", que para ser produzida, na sua totalidade, depende 

da produção de outros dois produtos: o tubo de acrílico e a tinta (será considerado, a fim de 

ilustração, apenas esses dois produtos). No caso, o tubo de acrílico seria o "PI01" e a a tinta 

seria o "PI02" e as suas matérias-primas seriam, respectivamente, "MP11" e "MP12", e 

"MP21" e MP22". Na figura 01, é possível observar o processo de alocação promovido pelo 

Algoritmo de Carga Máquina,  de forma a criar uma estrutura prática e visualmente clara, 

criando uma sequência de prioridades entre as operações, partindo da operação final, e ainda, 

correlacionando as matérias-primas com seus respectivos produtos a serem produzidos. O 

algoritmo terá como base a data de entrega sendo 08/12/xx, realizando o cálculo a partir da 

data-fim e alocando as máquinas e recursos de acordo com a sequência inversa de operações 

(do fim para o início), tendo como resultado do cálculo a data de início para execução da 

ordem de produção. 
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Figura 1 - Estrutura de alocação realizada pelo Algoritmo de Carga Máquina. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  Uma vez determinada a estrutura de alocação, é necessário, para os próximos 

passos, criar um roteiro de operações. Como já explicado no subcapítulo anterior, sobre 

estrutura do Algoritmo de Carga Máquina, o roteiro irá clarificar a distribuição das operações 

para execução de cada produto, de maneira mais detalhada, correlacionando os produtos de 

uma ordem de produção com as suas respectivas operações, máquinas, recursos e tempo de 

execução. Na Tabela 01, é apresentado a continuação do processo, iniciado na Figura 01, mas 

agora, definindo o roteiro da ordem de produção do produto "PA01". Ou seja, os produtos 

"PI01", "PI02 e "PA01" estão relacionados conforme a ordem de prioridade de execução, 

sendo que os produtos "PI01"e "PI02" precisam ser executados antes, pois eles compõem o 

produto final "PA01". Depois de relacionar cada produto, vem a correlação do produto "PI01" 

com uma das suas operações, que no caso da Tabela 01, equivale a operação "01 - cortar". É 

correlacionado, também, o produto "PI01", e sua operação "01 - cortar", com a máquina ou 

recurso "C01 - Corte" e com o tempo total dessa operação "1 dia". E assim é criada, 

sucessivamente, essa correlação para todos os outros produtos da ordem de produção. 
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Tabela 1: Roteiro de operações inclusas em uma mesma ordem de produção do produto "PA01". 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  Considerando a tabela 01, de roteiro de operações, é simulada, agora, a 

alocação da carga de máquinas da empresa, com ancoragem pelo fim, o que resultaria na  

situação mostrada na Figura 02. Pode-se observar, na Figura 02, uma distribuição das 

operações e recursos dentro de um cronograma, considerando os tempos de desdobramentos 

na produção dos produtos subjacentes (PI01 e PI02) e a data indicada para iniciar o processo 

de fabricação, de acordo com a ancoragem pela data-fim "08/12/xx". Dessa forma, conclui-se 

que a data-início da produção precisa ser em 02/12/xx, para que o produto final (PA01) seja 

entregue na data fixada. 

Produto Operação Máquina (Recurso) Tempo Total

PI01 01 - Cortar C01 - Corte 1 Dia

PI01 02 - Lixar L01 - Lixadeira 2 Dias

PI02 01 - Montar B01 - Bancada 1 1 Dia

PI02 02 - Pintar R01 - Recurso 1 2 Dias

PI02 03 - Envernizar R02 - Recurso 2 2 Dias

PA01 01 - Montar Produto B02 - Bancada 2 1 Dias

PA01 02 - Embalar Produto B01 - Bancada 1 1 Dias
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Figura 2 - Cronograma de operações utilizado pelo Algoritmo de Carga Máquina (MRP II). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  Todo esse processo ocorre como uma simulação, ou seja , nada mais é que uma 

previsão do cronograma, e existem rotinas que firmam esse cronograma passando a ser a 

agenda de todos os recursos. Esta agenda de recursos permanece inalterada até que exista uma 

nova demanda de produção que irá gerar uma nova ordem de produção, que seria o 

equivalente a um projeto novo no algoritmo proposto. 

  No próximo capítulo, será aprofundada a correlação entre o Algoritmo de Carga 

Máquina e o Algoritmo de Carga de Projetos, apresentando as adaptações e os resultados na 

utilização do último na área de gerenciamento de projetos. 

Data: 02/12/xx 03/12/xx 04/12/xx 05/12/xx 06/12/xx 07/12/xx 08/12/xx
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Corte Cortar

Lixadeira Lixar

Bancada 1 Montar Embalar

Recurso 1 Pintar

Recurso 2 Envernizar

Bancada 2 Montar

Produto PI 01 Produto PI 02 Produto PA 01
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3. CONSTRUÇÃO DO ALGORITMO DE CARGA DE PROJETOS 

  Anteriormente, foi possível conhecer e compreender os aspectos envolvendo a 

estrutura do Algoritmo de Carga Máquina, suas peculiaridades, seus desafios e 

funcionamento. A escolha desse algoritmo se deu pelo fato da estrutura apresentar um método 

prático e otimizado, porém, por ser aplicado ao processo de produção, acaba por não 

considerar os recursos pessoais, que é importante para a gestão de projetos. 

  Apesar de haver focos diferentes, já que um tem como objetivo a produção e 

outro o projeto,  pode-se notar semelhanças inerentes entre a estrutura do Algoritmo de Carga 

Máquina e um cronograma de projetos, principalmente pela necessidade de recursos atrelados 

à definição do fator tempo. Outro fator que torna possível adotar o uso da estrutura do 

Algoritmo de Carga Máquina aplicado ao cronograma de projetos, é a possibilidade, já 

existente em diversos softwares especializados nessa rotina, de exportar o cronograma de 

produção para arquivos de software de projetos, sendo o MS Project o software mais 

conhecido. 

  A seguir, será abordado os detalhes da adaptação da estrutura do Algoritmo de 

Carga Máquina ao cronograma de projetos, buscando apresentar um novo modelo de 

abordagem que ajude a superar, ou ao menos minimizar, os desafios que a área de 

gerenciamento de projetos enfrenta ao gerenciar um grande número de projetos dentro de um 

portfólio, em que é comum que haja muitos recursos compartilhados. A partir de então, toda a 

adaptação do algoritmo de carga máquina de projetos, quando usado para o gerenciamento de 

projetos, passará a ser chamado de "Algoritmo de Carga de Projetos". 

3.1 Comparações com sistemas de Planejamento e Controle de Produção (PCP) e 

Gerenciamento de Projetos 

  Como apresentado anteriormente, os sistemas de Planejamento e Controle de 

Produção, mais conhecido pelas siglas PCP, têm muitos recursos e técnicas que podem ser 

aplicadas no gerenciamento de projetos, com a realização de ajustes e adaptações. Nesse 

primeiro momento, é importante realizar a comparação de nomenclaturas entre o Algoritmo 
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de Carga Máquina e o Algoritmo de Carga de Projetos, de forma a atribuir um sentido mais 

natural e próprio da área de projetos aos termos. Na Tabela 02, pode-se observar a 

nomenclatura já conhecida em Algoritmo de Carga Máquina e suas comparações com a 

proposta de uma adaptação dessa ao gerenciamento de projetos: 

Tabela 2 - Correlação entre os termos usados no Algoritmo de Carga Máquina e do Algoritmo de Carga de 
Projetos. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  Continuando a comparação entre os dois algoritmos, pode-se observar que 

existe uma grande diferença de finalidade entre a área de Planejamento e Controle de 

Produção (PCP) e a de gerenciamento de projetos. Enquanto a primeira tem como finalidade a 

repetição e melhoria continua do processo de produção, a segunda tem por finalidade e 

conceito básico produzir algo único em um tempo finito. Isso deve ser lembrado 

constantemente durante a transição e comparação entre os dois algoritmos. 

Carga Máquina Carga de Projetos

Carteira de ordens de produção Portfólio de projetos

Carga maquina de produção Carga de Projetos

Ordem de produção Projetos

Maquina/Operador Recurso

Operação Tarefas

Alocação Agendamento

Tempo Duração

Cronograma de operações Agenda de recursos

Roteiro de operação Estrutura Analítica de Projetos 

Desdobramento Desdobramento

Sobreposição Sobreposição
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  Percebe-se semelhanças também quanto à forma de resolução de conflito de 

cronograma, na situação do Algoritmo de Carga Máquina, com a resolução do conflito de 

agenda, dentro do Algoritmo de Carga de Projetos. O próprio Algoritmo de Carga Máquina, 

em sua base de funcionamento, acaba por evitar a criação de um cronograma conflitante, já 

superando assim um dos desafios no processo de produção. No caso de gerenciamento de 

projetos tradicional, como não há, até então,  um algoritmo que evite gerar os conflitos de 

agenda, torna-se comum o surgimento desse tipo de problema. A inserção do Algoritmo de 

Carga de Projetos na rotina de gerenciamento de projetos, assim como no Algoritmo de Carga 

Máquina, resolverá o surgimento de problemas como o conflito de agendas. 

  Por último, um aspecto relevante para ambos os algoritmos é o fator tempo. Na 

abordagem tradicional de gerenciamento de projetos, o tempo atribuído às tarefas tende a ser 

tratado como finito, fixo e definido. Já para o Algoritmo de Carga Máquina, o tempo de 

operação geralmente é variável, pois o tempo sempre é calculado de forma relativa à 

quantidade de peças. Para o  formato do Algoritmo de Carga de Projetos, é necessário mudar a 

abordagem tradicional de gerenciamento de projetos e adotar como influência o modo que o 

Algoritmo de Carga Máquina trabalha. A partir de então, o tempo de tarefa deverá ser 

considerado variável, tratando qualquer data, fixada em tarefas e projetos, não mais como 

inicial. Essa alteração é importante, pois ela permite que o próprio algoritmo recalcule e crie 

uma nova proposta de cronograma, que apresente uma proposta mais real e aplicável. 

  Concluída a correlação dos pontos mais relevantes entre os dois algoritmos, de 

Carga Máquina e de Carga de Projetos, será apresentada a seguir, a estrutura de Algoritmo de 

Carga de Projetos, o passo-à-passo do seu funcionamento e os aspectos importantes desse 

desenvolvimento. 

3.2 Estrutura de Algoritmo de Carga de Projetos 

  Já compreendido os pontos principais que nortearão os conceitos aplicados ao 

Algoritmo de Carga de Projetos, inicia-se a aplicação própria desses conceitos e o 

funcionamentos desses dentro do processo, de forma a solucionar os desafios encontrados 

atualmente na área de gerenciamento de projetos. Pode-se definir que as influências principais 

advindas do Algoritmo de Carga Máquina impactam na forma em que será organizada a 
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estrutura sequencial de projetos e a estratégia para resolução de conflitos de agenda de 

recursos e de pessoas, considerando as características de ordenação, priorização e precedência 

de tarefas. 

  Primeiramente, será apresentado o processo de estruturação do Algoritmo de 

Carga de Projetos. Inicia-se montando todos os cronogramas e agendas, de forma a respeitar, 

como visto antes, os períodos, precedências e prioridades dos projetos. Assim sendo, no 

exemplo abaixo será utilizado, para a construção do algoritmo, dois projetos que envolvem a 

disponibilidade de agenda do mesmo recurso "pessoa". Esse é o primeiro momento para a 

criação dos cronogramas. 

Tabela 3 - Cronograma do projeto 1, com dados a serem inseridos no Algoritmo de Carga de Projetos. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Projeto 1 Prioridade 1

Tarefa Duração Precedência Recurso Inicio Fim

Tarefa 1 2 Dias Inicial A 1/4/xx 2/4/xx

Tarefa 2 2 Dias Tarefa 1 A 3/4/xx 5/4/xx

Tarefa 3 2 Dias Tarefa 2 B 6/4/xx 7/4/xx

Tarefa 4 2 Dias Tarefa 3 B 8/4/xx 9/4/xx

Tarefa 5 2 Dias Tarefa 4 B 10/4/xx 11/4/xx
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Tabela 4 - Cronograma do projeto 2, com dados a serem inseridos no Algoritmo de Carga de Projetos. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  Ao analisar as peculiaridades de cada projeto acima, pode-se prever que, pelo 

fato de ambos os projetos 1 e 2 terem como data de início o mesmo dia, haverá o surgimento 

de um conflito nas tarefas dos recursos A e B. Entre os dois projetos apresentados, foi 

designado a cada um deles um grau de prioridade, sendo o Projeto 1 o que possui a maior 

prioridade (1) e o Projeto 2, o de menor prioridade (2). Para o Algoritmo de Carga de 

Projetos, a escala de prioridade iniciará em 1 (um), sendo que 1 (um) representa a maior 

prioridade.  

  A atribuição de um nível de prioridade aos projetos envolvidos, servirá de 

indicativo para que o algoritmo determine qual tarefa será atendida primeiro, de acordo com o 

recurso relacionado às tarefas. Em uma situação onde o algoritmo tiver que decidir qual das 

duas tarefas será agendada primeiro para um recurso X, o algoritmo irá escolher a tarefa e o 

recurso que pertencem ao projeto de prioridade maior, nesse caso prioridade 1. Nota-se que 

toda a resolução de conflito de recursos se faz pelo uso da informação de prioridade 

proveniente de cada projeto. 

  Desse modo, a partir dos dados de duração das tarefas de um projeto, como a 

quantidade de horas trabalhadas e a ordem das tarefas a serem executadas, o algoritmo irá 

iniciar o cálculo de cronograma, destinando uma data de início e de fim para o projeto. Todo 

cálculo é feito de forma paramétrica, considerando as entradas que foram feitas no arquivo 

original, mas desconsiderando datas de início e fim, pois essas são o objetivo do cálculo. A 

Projeto 2 Prioridade 2

Tarefa Duração Precedência Recurso Inicio Fim

Tarefa 1 2 Dias Inicial A 1/4/xx 2/4/xx

Tarefa 2 2 Dias Tarefa 1 A 3/4/xx 5/4/xx

Tarefa 3 2 Dias Tarefa 2 B 6/4/xx 7/4/xx

Tarefa 4 2 Dias Tarefa 3 B 8/4/xx 9/4/xx

Tarefa 5 2 Dias Tarefa 4 B 10/4/xx 11/4/xx
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ordem em que cada projeto vai ser calculado depende do nível de prioridade atribuído a ele. 

Novamente, sempre iniciando pelo projeto de maior prioridade e seguindo de acordo com 

uma escala de prioridades, que considere uma sequência gradativa dessas prioridades. 

  Concluído o cálculo da tarefa do projeto de maior prioridade, antes de passar 

para a próxima tarefa, é verificado se a tarefa precedente já foi calculada e marcada para só 

então continuar o cálculo. Esse cuidado é importante, pois se algum cálculo deixar de ser 

feito, ele influenciará o cronograma de todas as tarefas dos projetos seguintes e 

consequentemente terá datas definidas de maneira errada. 

  Uma vez calculado, será marcado a data de início da tarefa do primeiro projeto 

e estabelecida a duração dela. Em seguida, será feito o mesmo com a tarefa do projeto de 

prioridade seguinte, estabelecendo a data de início da tarefa do projeto de menor prioridade 

como sendo a data do fim da tarefa do projeto anterior com a adição de mais um dia. Por 

exemplo, a data fim da tarefa do projeto de maior prioridade (prioridade 1) foi definida como 

15 de abril e então, para evitar ou resolver o problema de conflito de agenda do recurso, 

atribui-se ao próximo projeto (prioridade 2), a data de início como 16 de abril, criando uma 

sequência de prioridades que não geram conflito de recurso. 

  Abaixo é mostrado um exemplo da aplicação do Algoritmo de Carga de 

Projetos, em que o resultante dos dois projetos (usados no exemplo anterior) recalculados pelo 

algoritmo, já apresenta as datas de cada tarefa determinadas, considerando o recurso de cada 

 uma delas. 
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Tabela 5 - Resultado do projeto 1, calculado pelo Algoritmo de Carga de Projetos.  

Fonte: Elaborada pelo autor com resultados do algoritimo 

Tabela 6 - Resultado do projeto 2, calculado pelo Algoritmo de Carga de Projetos. 

Fonte: Elaborada pelo autor com resultados do algoritimo 

  Nesse exemplo, foi utilizado apenas dois projetos, porém esse mesmo algoritmo 

pode ser aplicado a um sem números de projetos,  sem que haja problemas nas regras a serem 

seguidas. Independente do número de projetos, a sequência de funcionamento se mantém e 

apresentará um cronograma calculado, como resultante final. 

  É importante observar também, que caso haja sobreposição entre tarefas 

pertencentes ao mesmo projeto e configuradas primariamente com essa sobreposição, o 

Algoritmo de Carga de Projetos será utilizado para executar o cálculo e determinar a data de 

Projeto 1 Prioridade 1

Tarefa Duração Precedência Recurso Inicio Fim

Tarefa 1 2 Dias Inicial A 1/4/xx 2/4/xx

Tarefa 2 2 Dias Tarefa 1 A 3/4/xx 5/4/xx

Tarefa 3 2 Dias Tarefa 2 B 6/4/xx 7/4/xx

Tarefa 4 2 Dias Tarefa 3 B 8/4/xx 9/4/xx

Tarefa 5 2 Dias Tarefa 4 B 10/4/xx 11/4/xx

Projeto 2 Prioridade 2

Tarefa Duração Precedência Recurso Inicio Fim

Tarefa 1 2 Dias Inicial A 6/4/xx 7/4/xx

Tarefa 2 2 Dias Tarefa 1 A 8/4/xx 9/4/xx

Tarefa 3 2 Dias Tarefa 2 B 10/4/xx 11/4/xx

Tarefa 4 2 Dias Tarefa 3 B 12/4/xx 13/4/xx

Tarefa 5 2 Dias Tarefa 4 B 14/4/xx 15/4/xx
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início do projeto, evitando inclusive a sobreposição de tarefas dentro do próprio projeto. Ou 

seja, o algoritmo pode ser utilizado para organizar o cronograma de apenas um projeto ou de 

vários projetos ao mesmo tempo. 

  Outra possibilidade de uso do Algoritmo de Carga de Projetos é a de aplicar um 

calendário individual de cada recurso, articulando este com um calendário geral dos projetos  

nos quais esse recurso esteja envolvido, considerando feriados e finais de semana. Com isso, é 

possível calcular o custo adicional de um projeto, caso se decida usar esses recursos em 

horários que dependem de um adicional de horas, como por exemplo horas extras. Assim, 

torna mais palpável a viabilidade de adicionar horas extras ou não ao projeto. 

  Por último, o tempo de desdobramento de tarefa, que nesse caso se refere ao ato 

de dividir a mesma tarefa entre um ou mais recursos, que possuem habilidades e 

conhecimentos semelhantes, também poderá ser considerado e poderá ser parametrizado 

dentro do próprio arquivo de origem. Ou seja, as informações sobre a inclusão de mais um 

recurso para realizar a tarefa, deverão ser incluídas no arquivo de origem, antes de enviar para 

o algoritmo, para que, somente agora, o algoritmo possa fazer os cálculos considerando as 

novas informações. 

  Até aqui, foi possível compreender a forma com que o Algoritmo de Carga de 

Projetos calculará os prazos, datas e cronograma, quais os pontos fundamentais e o resultado 

da utilização desse algoritmo. A seguir, serão apresentados os benefícios atribuídos ao 

gerenciamento de projetos ao utilizar uma ferramenta como a de Algoritmo de Carga de 

Projetos.   

3.3 Benefícios dos sistemas de Algoritmo de Carga de Projetos 

  A partir do funcionamento do Algoritmo de Carga de Projetos, apresentado no 

capítulo anterior, é possível observar a existência de diversos benefícios atribuídos ao uso do 

algoritmo, que poderão ser percebidos com maior evidência, conforme a quantidade e 

complexidade de projetos aumentem.  



!  37

  Entre os principais benefícios encontrados, pode-se apontar a agilidade, 

precisão, confiabilidade e flexibilidade, características essas que buscam agregar qualidade ao 

trabalho que a área de gerenciamento de projetos pode adquirir ao adotar a prática de uso da 

ferramenta de Algoritmo de Carga de Projetos. Cada benefício desse tem uma importância 

única e própria, de acordo com a apresentação abaixo:  

• Agilidade: adquire-se agilidade ao evitar que o cronograma se mantenha de forma 

abstrata, ou seja sem datas definidas. Ao ligar as tarefas e/ou os projetos de forma 

paramétrica entre si, tem-se uma grande agilidade para observar os resultados no 

portfólio inteiro, incluindo as alterações feitas. É muito comum na área de 

gerenciamento de projetos, que aconteçam várias alterações, tais como alteração 

de prioridades, prazos de entregas, número de recursos em determinada tarefa, 

aumento de carga horária (adicionando horas extras, por exemplo). Sem o 

algoritmo, seria necessário refazer todo o planejamento de cada um dos projetos, 

considerando o uso de recursos compartilhado, e de forma quase que manual, o 

que resulta em uma perda de tempo e mau uso do tempo disponível. 

• Precisão: a aplicação do Algoritmo de Carga de Projetos agrega maior precisão ao 

cronograma e, consequentemente, aos prazos de entrega. Os dados obtidos através 

dos resultados do cálculo realizado pelo algoritmo, refletem exatamente o que está 

no projeto, uma vez que esse é parametrizado conforme os dados inseridos, 

oriundos do projeto primário. Isso evita surpresas quanto aos prazos, sobreposição 

não programada de recursos e até mesmo alocação de recursos ou aumento de 

horas inseridos de última hora, que podem gerar custos além dos calculados. Com 

o algoritmo, todas as possibilidades podem ser visualizadas de forma antecipadas 

e claras, permitindo que se faça escolhas melhor calculadas e mais precisas.  

• Confiabilidade: a confiabilidade do resultado é algo evidente na utilização do 

algoritmo, pois ele segue um padrão de processo de decisão pré-estabelecido, que 

é mais confiável e previsível do que o processo realizado manualmente, que na 

atualidade é o modelo adotado pela área de gerenciamento de projetos. O uso do 

algoritmo faz com que não exista desvio de finalidade ou erro humano, trazendo 
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mais segurança aos processos de decisões e tem como resultante um cronograma 

que se aproxima mais da realidade da execução do projeto. 

• Flexibilidade: o sistema de aAlgoritmo de Carga de Projetos pode ser aplicado a 

uma infinidade de projetos e tarefas, e ainda ser recalculado diversas vezes, 

considerando as alterações necessárias, como inclusão de mais um recurso no 

projeto ou inserção de horários de feriados e finais de semana para se obter 

melhores resultados no projeto. Ou seja, considerando que as entradas de dados 

podem ser alteradas a qualquer momento, é possível obter um sem número de 

resultados diferentes para observar o melhor resultado. Essa flexibilidade permite 

visualizar todos os cenários possíveis e escolher o melhor resultado para o 

cronograma de execução de projetos. 

  Por fim, pôde-se perceber que o sistema de Algoritmo de Carga de Projetos tem 

muito a agregar à área de gerenciamento de projetos, tornando a elaboração de cronogramas 

mais simples, prática, precisa e otimizada. Isso leva a visualização de prazos mais bem 

elaborados e um melhor aproveitamento dos recursos existentes. A seguir, será apresentado a 

construção do Algoritmo de Carga de Projetos e quais os componentes que integram a 

elaboração da ferramenta. 

3.4 Desenvolvimento do Algoritmo de Carga de Projetos 

  Para o desenvolvimento do Algoritmo de Carga de Projetos foi utilizado 

diversos componentes a fim de obter um resultado final satisfatório. Abaixo uma breve 

descrição desses componentes utilizados: 

• Linguagem: 

Para desenvolvimento do protótipo desse algoritmo foi utilizada a linguagem 

PHP, em sua versão 7.0.13, que é software livre e pode ser obtido em seu site 

oficial 

http://php.net. 

• Banco de dados: 
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Para armazenamento das informações dos projetos bem como os resultados dos 

cálculos e simulações, foi utilizado o banco de dados PostgreSQL, em sua 

versão 9.6.1, que pode ser obtido em seu site oficial. 

https://www.postgresql.org 

• Servidor Web 

A linguagem PHP foi escolhida por ser uma linguagem interpretada e rodar em 

cima de uma plataforma web. Para esse uso foi escolhido o Apache, que o mais 

conhecido e utilizado, por ser um software livre e poder ser obtido no site 

oficial. 

https://www.apache.org 

• Biblioteca para manuseio de arquivos MS Project 

O arquivo de origem de projetos é usado do programa mais utilizado e 

conhecido na área de gerenciamento de projetos, o MS Project, desenvolvido e 

mantido pela Microsoft. Para o manuseio desse arquivo, leitura e gravação, foi 

utilizado a biblioteca MPXJ, disponibilizada como software livre em seu site 

oficial. 

http://mpxj.sourceforge.net 

• Documentação de estrutura de arquivo MS Project 

Toda documentação relacionada ao manuseio de arquivos do MS Project está 

disponibilizada pela própria Microsoft em um site especifico para tal. 

https://support.microsoft.com/pt-br/kb/270139 

3.5 Processo de utilização do Algoritmo de Carga de Projetos  

  A entrada de dados no algoritmo de carga de projetos é feita através de um 

arquivo padrão do MS Project,  que é um dos softwares de gerenciamento de projetos mais 

utilizados no mercado. Usá-lo como fonte dos dados, permite que o algoritmo de carga de 

projetos se torne mais acessível e facilmente aplicável, não exigindo adaptações de sistemas. 
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Cada projeto está contido em um arquivo separado, dentro do MS Project, e contém 

informações acerca de  todas as tarefas, precedências, recursos, duração das tarefas entre 

muitas outras informações como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 - Tela de entrada de dados e carregamento de arquivos dos projetos a serem calculados pelo Algoritmo 
de Carga de Projetos. 

Fonte: print screen da aplicação desenvolvida. 

  Uma vez realizado o carregamento desse arquivo no sistema de algoritmo de 

carga de projetos, é necessário associar os recursos desse novo arquivo, caso eles ainda não 

estejam no sistema de algoritmo, aos recursos já cadastrados no sistema para esse portfólio de 

projeto, pois é assim que o sistema entende que determinado recurso do projeto A é o mesmo 

recurso do projeto B. Por exemplo: O Recurso "João da Silva" é chamado assim no projeto A 

e chamado de "Engenheiro 1" no projeto B. É necessário correlacionar, dentro do sistema, os 

nomes "João da Silva" e "Engenheiro 1". Caso o recurso "João da Silva" seja nomeado, em 

outro projeto, como "Gerente de Aquisições", é preciso fazer essa nova correlação no sistema, 

considerando a nova informação. 
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Figura 4 - Tela de associação de recursos, presentes no arquivo de projeto, com os recursos cadastrados no 
Algoritmo de Carga de Projetos. 

Fonte: print screen da aplicação desenvolvida. 

  O próximo passo é informar ao sistema de algoritmo a prioridade do projeto 

carregado, sendo que 1 (um) é interpretado como a mais alta prioridade e, quanto mais alta for 

a numeração, menor é a prioridade. Essa classificação irá influenciar na construção do 

sequenciamento de projetos e tarefas realizado pelo algoritmo. Em seguida, são inseridos a 

data de inicio do projeto e a data de fim. Apesar dessa informação não influenciar o cálculo do 

algoritmo, já que obter as datas de inicio e fim de cada projeto é um dos objetivos do sistema, 

essa informação primária serve para fins de comparação, em que o algoritmo apresenta, de 

forma antecipada, um possível atraso no projeto de acordo com a data inserida e a data 

calculada. Caso a informação das datas fique vazio, o algoritmo usará a informação que existe 

dentro do arquivo carregado. 

  Além da inserção das datas de inicio e de fim do projeto, é escolhido também se 

deseja calcular pela data inicio ou pela data final. No caso, se for escolhida a data de início, 

todas as tarefas serão calculadas a partir da data de início inserida (na ordem partindo da data 

presente para a data futura), e  assim serão adicionadas as tarefas subsequentes, determinando 
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qual será a data final do projeto. No caso da escolha ser pelo cálculo da data final, o cálculo 

será realizado a partir da data fim inserida (na ordem partindo da data futura para a data 

presente), retornando uma sequência partindo da última tarefa até chegar à tarefa inicial, para 

determinar em que momento deve-se iniciar o projeto para entregar na data fim. 

  A cada arquivo de projeto que for sendo carregado no sistema de algoritmo de 

carga de projetos, é necessário realizar o processo mencionado acima, correlacionando 

recursos, inserindo data de inicio e fim, e ainda decidir sobre o ponto de partida do cálculo (se 

a partir da data de início ou data final do projeto). Esse processo é executado até que todos os 

projetos estejam carregados e prontos para serem calculados pelo algoritmo. 

  O resultado final do uso do algoritmo é a devolução do mesmo arquivo que foi 

carregado, na figura 5 abaixo é apresentado os arquivos do MS Project já reorganizados e 

agora apresentando os prazos recalculados, considerando suas prioridades e outros dados 

presentes no arquivo original, juntamente com um aviso de estouro de prazo no projeto que 

possa ter excedido o tempo e recurso disponíveis. Por conceito, os primeiros projetos a 

excederem o tempo e recursos disponíveis serão os de prioridade mais baixa, seguido pelos 

demais, em uma escala gradativa, nesse caso, partindo do projeto de prioridade mais baixa 

para o de prioridade maior.  
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Figura 5 - Tela de resultado da simulação doAlgoritmo de Carga de Projetos com os arquivos modificados. 

Fonte: print screen da aplicação desenvolvida. 
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4. CONCLUSÕES 

  Conseguiu-se estabelecer uma rotina simplificada que possa ser aplicada de 

imediato para organizar os cronogramas, considerando os recursos concorrentes 

desenvolvendo  um algoritmo computacional a fim de reorganizar um portfólio de projetos 

em relação ao uso de recursos, no sentido de otimizar os usos dos mesmos e identificar 

possíveis aproveitamentos de recursos e a organização, reagendamento e simulação desse 

portfólio de projetos. 

  Foi criada uma aplicação para automatizar a rotina proposta, de simples uso e 

aplicação, usando arquivos oriundos do MS-Project. No protótipo que se mostrou bastante 

eficiente no exemplo proposto, pois conseguiu, de forma rápida e objetiva, retornar o 

resultado esperado. O mesmo resultado pode ser esperado usando o mesmo algoritmo em um 

grande número de projetos ao mesmo tempo. 

  Pode-se entender, que esse algoritmo aplicado no dia-a-dia, na figura de um 

gerente de projetos, que tenha como objetivo a reorganização de um portfólio de projetos de 

forma ágil, precisa, confiável e flexível, trará grandes benefícios, pois elimina o trabalho 

repetitivo e passível de falhas nesse processo. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  Durante os testes com o protótipo, foram observados diversos pontos de 

melhoria para atender situações presentes no dia a dia de gerenciamento de projetos. 

  Um desses pontos é existir opção de, ao invés de considerar o recurso fixo e 

predeterminado, considerar apenas a habilidade necessária para a tarefa e deixar que o próprio 

algoritmo escolha o recurso que tem essa habilidade e esteja livre para executá-la. Isso seria 

benéfico em uma empresa onde, por exemplo, existe um grande número de projetistas e em 

uma tarefa onde existe a necessidade de um projetista. Então, o algoritmo escolheria aquele 

que estivesse ocioso durante o cálculo. Além disso, o algoritmo poderia ser orientado a 

sempre manter o mesmo recurso no mesmo projeto, para que o entendimento seja melhor, ou 

seja, se possível, não alterar entre um projetista e outro no mesmo projeto. 

  Outra possibilidade de melhoria é a de compactar as tarefas dinamicamente, 

adicionando mais recursos a ela. Obviamente, respeitando os limites da própria tarefa, pois 

faz sentido no caso de tarefas onde a adição de recursos irá trazer uma prazo menor de 

entrega. Um exemplo de uma tarefa, que teria seu tempo reduzido pela metade com a adição 

de um segundo recurso, é a pintura de uma casa, pois entende-se que duas pessoas fariam a 

pintura em metade do tempo. 

  Juntamente com a possibilidade de compactação de tarefas, existe uma opção 

de configurar o uso de horas adicionais para além do calendário de recursos dentro da 

simulação e ter, inclusive, o valor adicional acrescido no custo do projeto por conta dessa 

técnica. Um exemplo é usar horas extras de colaboradores para reduzir o prazo de entrega de 

atividades que estejam afetando o prazo final. 

  Um ponto extremamente importante, observado durante o desenvolvimento e 

testes do protótipo, é que o conceito do algoritmo de simulação considera apenas projetos que 

não estão em andamento e atende ao que se propõe, mas na realidade, a figura do gerente de 

projetos e portfólio tem constantemente que lidar com alterações e replanejamento enquanto 

os projetos e tarefas estão acontecendo e outros projetos estão sendo planejado e iniciados. 

Por isso, o algoritmo poderia também receber todos os dados de apontamento de tarefas dos 

projetos que fazem parte da simulação, para conseguir diferenciar o que já foi entregue e o 

que esta pendente de execução. Assim, calcula-se corretamente as necessidades futuras a 
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partir daquele momento do cálculo, podendo inclusive simular se as tarefas faltantes estão 

dentro da previsão de entrega, se o projeto vai atrasar e quanto tempo vai atrasar. 

  Portanto, sabe-se que após a finalização do algoritmo, com esses pontos 

observados atendidos, o uso do mesmo pode trazer grandes benefícios em relação a agilidade, 

precisão, confiabilidade e flexibilidade para o gerente de projetos que carece de uma 

ferramenta de simulação de portfólio que atenda as suas necessidades. 
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