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RESUMO 

Um aspecto crítico da gestão de TI – Tecnologia da Informação é a distribuição de 

recursos humanos entre vários projetos que competem por esses recursos. Esses recursos 

possuem competências específicas e são compartilhados entre várias áreas. A alocação desses 

recursos deve ser planejada, de maneira a minimizar custos e prazos. Normalmente, o 

nivelamento desses recursos é feito posteriormente para controlar tanto a ociosidade quanto o 

excesso de trabalho, o que pode implicar em retrabalho e novas negociações para adequar custos 

e prazo. Para verificar como resolver esses problemas, o objetivo deste trabalho é propor um 

modelo de alocação e nivelamento de recursos humanos integrados no planejamento de projetos 

de TI.  Para isso, foi realizado um estudo de caso único e a unidade de análise escolhida foi a 

diretoria de projetos de infraestrutura de TI, com três gerências que atendem clientes distintos, 

em uma grande empresa de serviços de outsourcing de TI. Os gerentes de projetos são os 

responsáveis pela definição, negociação e alocação dos recursos humanos, sendo estes, o foco 

das entrevistas realizadas. Por meio de entrevistas e análise dos documentos internos da 

organização, analisou-se a importância dada ao caminho crítico, as restrições de recursos em 

termos de quantidade e competências e as interações com departamentos e comitês internos da 

organização no processo de alocação e nivelamento de recursos humanos. Como resultado, foi 

proposto um modelo para esta alocação e nivelamento em projetos de TI de maneira integrada. 

Neste modelo, fazem parte a identificação do caminho crítico, a necessidade da existência de 

uma área gestora dos recursos humanos capazes de trabalhar em projetos de TI, que manteria 

uma base de dados centralizada com informações de disponibilidade, restrições, férias, folgas 

e competências dos recursos humanos que, associada a um comitê de alocação de pessoas com 

reuniões periódicas, tomam as decisões finais de alocação e nivelamento de recursos humanos 

nos projetos de TI. Ainda, é proposto um índice que se denominou de fator de alocação, que 

pode ser explorado em pesquisas futuras, bem como, outras oportunidades de pesquisa na área 

de software em relação a sistemas de alocação e nivelamento de recursos humanos 

propriamente dito, sistemas de apoio de decisão e algoritmos de otimização desses 

procedimentos.  

 

Palavras-chave: Projeto; Recursos Humanos; Alocação de Recursos; Nivelamento de 

Recursos; Gestão de Projetos. 



 

ABSTRACT  

A critical aspect of IT management - Information Technology is the distribution of 

human resources across multiple projects competing for these resources. These features have 

specific skills and are shared among several areas. The allocation of these resources should be 

planned in order to minimize cost and time. Typically, the leveling of these resources is done 

in an after step, to control both idle time and overwork, which can result in rework, and new 

negotiations to adjust costs and time. To check how to solve these problems, the objective of 

this work is to propose a model of integrated allocation and leveling of human resources in IT 

projects in the planning phase. For this, a single case study was done and the analysis unit 

chosen was the board of IT infrastructure projects, with three management areas that meet 

different customers in a large enterprise IT outsourcing services. Project managers are 

responsible for the definition, negotiation and allocation of human resources, which they were 

the focus of the interviews. Through interviews and analysis of the organization's internal 

documents, it was analyzed the importance given to the critical path, resource constraints in 

terms of quantity and skills and interactions with departments and organization’s internal 

committees for the allocation and leveling process of human resources. As a result, a model 

was proposed for allocation and leveling of human resources in an integrated manner for IT 

projects. In this model, some components are identified as the critical path, the need of a 

management area of human resources capable to handle IT projects, which would maintain a 

centralized database with information availability, restrictions, vacations, days off and skills of 

human resources, associated with a committee of personnel allocation with regular meetings, 

for the final decisions of allocation and leveling of human resources in IT projects. Furthermore, 

it is proposed an index named allocation factor, which can be explored in future research as 

well as other research opportunities in software area which they are regarding allocation and 

leveling human resource systems itself, decision support systems and optimization algorithms 

such procedures. 

 

Keywords: Project; Human Resources; Resource Allocation; Resource Leveling; Project 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O rápido desenvolvimento da tecnologia da informação (TI) tornou mais fácil para 

empregados, usuários, fornecedores e parceiros interagirem para melhorar seus negócios 

(Asosheh, Nalchigar, & Jamporazmey, 2010). Conforme os autores, isto colaborou para o 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, logística e serviços aos clientes e também a TI 

não só apoia de maneira eficiente as operações, como colabora com o mecanismo efetivo de 

tomada de decisão e muda a maneira da competição entre as empresas e departamentos. 

Um aspecto crítico da gestão de TI é a seleção de projetos entre várias propostas que 

competem entre si (Badri, Davis, & Davis, 2001). Schwalbe (2013) coloca que as empresas, 

governos e organizações sem fins lucrativos reconhecem que para terem sucesso precisam usar 

modernas técnicas de gerenciamento de projetos, especialmente em projetos de TI. A autora 

afirma ainda que os profissionais, em geral, estão percebendo que, para permanecerem 

competitivos, precisam desenvolver competências visando ser bons membros de equipes e bons 

gerentes de projetos e também percebem que muitos conceitos de gerenciamento de projetos os 

ajudam nas suas atividades do dia-a-dia para trabalharem com outras pessoas e tecnologias.  

Os critérios de performance e por consequência, os critérios de sucesso em projetos de 

TI, devem ser estabelecidos e serem representativos junto aos stakeholders. Barclay e Osei-

Bryson (2010), propõe um modelo de elucidação, desenvolvimento de objetivos e medições 

que são relevantes para o projeto, a partir das perspectivas dos stakeholders, onde 

resumidamente pode-se colocar: 

 Identificação dos stakeholders do projeto; 

 Estruturação dos objetivos do projeto baseado na perspectiva dos stakeholders; 

 Priorização dos objetivos do projeto; 

 Identificação de medições e índices que podem ser usados para avaliação de cada 

projeto. 

Dentro dessas medições e índices, aqueles relacionadas ao fator financeiro – orçamento, 

custos, fluxo de caixa – exercem papel fundamental. Segundo o PMI (2013), o gerenciamento 
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de custos dos projetos deve considerar os requisitos dos stakeholders, pois estes podem 

necessitar medir os custos de diferentes maneiras em diferentes momentos. Este gerenciamento 

de custos está ligado primeiramente aos custos de recursos necessários para se completar o 

projeto e, durante o planejamento do projeto, deve usar técnicas de análise financeira como 

retorno sobre o investimento, análise de payback e fluxo de caixa. 

Quando se trata de mão de obra na execução de um projeto, se está na verdade falando 

de recursos humanos que formam as equipes de um projeto. O gerenciamento das equipes de 

projetos começa no planejamento antes da execução e cabe ao gerente de projetos identificar as 

funções e trabalhos a serem executados durante a realização do projeto. A identificação dos 

pacotes de trabalho, a estruturação da equipe segundo papéis e responsabilidades, identificação 

das competências e associação dos responsáveis pelas atividades nos pacotes de trabalho se 

fazem necessários (Carvalho & Rabechini Jr, 2011). 

Nas organizações, os gerentes de TI tem muitas responsabilidades como os centros de 

processamento de dados, telecomunicações, estações de trabalho, websites, sistemas de 

informação, suporte ao usuário, aderência a órgãos reguladores, procedimentos de recuperação 

em casos de falhas, comunicação efetiva entre todos os departamentos e gerenciamento de 

pessoal (Holtsnider & Jaffe, 2012).  

O sucesso da organização e de seus projetos, não pode nunca ser alcançado sem pessoal 

humano qualificado e motivado (Belout & Gauvreau, 2004). A atividade de alocação de 

recursos humanos envolve decisões que devem ser tomadas pelo gerente de projetos – ele deve 

decidir quem alocar a cada atividade, sendo que essa tarefa não é simples e normalmente há 

uma série de diferentes combinações de alocações possíveis (Barreto, 2003).  

Os projetos de TI exigem profissionais com uma grande variedade de perfis e 

competências pessoais para realizar uma variedade de tarefas que são identificadas durante o 

planejamento de um projeto.  Segundo o PMI (2013), a quantidade de recursos para cada 

atividade, nos pacotes de trabalho do projeto, deve ser estimada dentro de cada período, com o 

nível de detalhe que especifica os papéis e responsabilidades necessárias e podem variar entre 

diferentes áreas de aplicação. A documentação dos requerimentos de recursos para cada 

atividade pode incluir a estimativa de cada recurso, assim como as premissas aplicadas que 

determinaram os tipos de recursos necessários, suas disponibilidades e quantidades. 
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Para a realização de uma seleção adequada de recursos humanos, existem dois fatores a 

serem considerados: a natureza do cargo e as competências do profissional. Em relação a 

natureza do cargo, os principais fatores a serem considerados são: responsabilidades esperadas, 

propósitos, limites, extensão de autoridade, contribuição esperada, dificuldades a enfrentar, 

propósitos, treinamento e apoio possível. Quanto às competências, além das esperadas para o 

cargo sendo tratado, outras competências podem ser esperadas como língua estrangeira, atitudes 

e comportamentos, estilos de liderança, comunicação interpessoal, entre outras (Carvalho & 

Rabechini Jr, 2011). 

Segundo ainda Carvalho e Rabechini Jr (2011), as necessidades de recursos humanos, 

nas atividades programadas nos projetos, é uma das “tarefas mais ingratas de um gerente”. Há 

períodos cuja necessidade de recursos é alta e em outros a necessidade pode ser até desprezível. 

O grande desafio do gerente de projetos é montar a alocação melhor balanceada (nivelada) dos 

recursos humanos no projeto (Carvalho & Rabechini Jr, 2011). 

Asosheh et al. (2010) citam que uma seleção correta de projetos de TI, em meio a um 

grande número de propostas que podem ser apresentadas, é aquela que apresenta uma 

significativa decisão de alocação de recursos, levando uma organização a compromissos de 

longo prazo. Ainda, conforme esses autores, tomar estas decisões é difícil pois, existem muitos 

fatores qualitativos e quantitativos que devem ser considerados no processo. 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO E QUESTÃO DE PESQUISA 

A área de TI de uma organização pode ser considerada um investimento que requer certa 

quantidade de recursos, sejam financeiros, humanos, materiais, entre outros, sendo difícil 

utilizá-la sem uma disponibilidade adequada desses recursos (Albertin, 2001). É necessário, 

porém, conforme o autor, que ela seja controlada e sua necessidade comprovada por meio de 

geração de benefícios organizacionais, tangíveis ou intangíveis. Um projeto que não for 

aderente ao seu orçamento original ou ao orçamento aprovado por todas as partes envolvidas, 

resultante de uma mudança, muito provavelmente irá invalidar a decisão que levou à sua 

aprovação, ou seja, não deveria ter sido aprovado e realizado (Albertin, 2001). 

Segundo Belout e Gauvreau (2004), desde os anos de 1980, muitos acadêmicos e 

profissionais concordam que a gestão de recursos humanos é um dos mais críticos elementos 
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do sucesso de uma organização e consequentemente dos seus projetos. Os autores colocam que 

os projetos envolvem atenção para uma variedade de combinações de recursos humanos, 

orçamento e itens técnicos e geralmente possuem características próprias, como limitação de 

orçamento, prazo e qualidade, em uma série de atividades inter-relacionadas.  

Belout e Gauvreau (2004) evidenciam a tendência de tratar o sucesso do projeto por 

meio do atendimento dos prazos, qualidade e cumprimento dos planos financeiros. Para os 

autores a percepção de vários grupos de interesse (stakeholders) é o fator chave de determinação 

do sucesso de um projeto, sendo que o triângulo formado por custos, prazos e performance 

técnica é o mais usual para se mensurar o sucesso ou fracasso de um projeto (Belout & 

Gauvreau, 2004). 

A despeito do mercado de trabalho de TI sofrer variações, sempre existirá a necessidade 

de recursos humanos para desenvolver e manter o hardware, software, redes e aplicações sendo 

que, o mercado global por recursos humanos em TI está se expandindo e também a demanda 

por gerentes de projetos continua aumentando (Schwalbe, 2013). Muitas investigações 

reconhecem que os recursos humanos exercem um papel crítico no sucesso ou fracasso de um 

projeto de TI (André, Baldoquín, & Acuña, 2011). Ainda conforme os autores, estes recursos 

humanos continuam sendo o fator menos formalizado, onde a ênfase maior continua no lado 

técnico e existe um número muito grande de combinações possíveis de alocações de recursos 

humanos disponíveis. Isto torna este estágio de planejamento praticamente impossível sem a 

colaboração de um sistema de apoio a decisão usando algoritmos baseados em modelos 

matemáticos, representando o problema a ser resolvido tão objetivamente quanto possível 

(André et al., 2011) 

Na busca de solução de problemas de alocação de recursos, emergem outras 

dificuldades. As relações entre as durações das atividades e as respectivas alocações de recursos 

são frequentemente conduzidas de forma isolada, sendo que o refinamento posterior não é 

articulado com o empreendimento como um todo e, as regras e algoritmos heurísticos 

aplicáveis, são de difícil utilização (Akkari, Silva, & Alencar, 2009). Também, conforme os 

autores, a folga disponível em cada atividade é determinada a partir de programações 

computacionais, sem levar em conta as exigências de disponibilidade de recursos humanos. 

Outro aspecto relevante refere-se ao nivelamento de recursos que estão alocados nas 

tarefas, respeitando as restrições de prazo e custo. Os recursos precisam ser alocados dentro de 



   19 

 

padrões legais de trabalho – oito horas por dia, por exemplo, e devem ser usados de maneira 

consistente e nivelados o máximo possível para se ter o menor custo para um projeto, reduzindo 

ociosidade ou pagamento de horas extras desnecessárias (Huang, Shiu, & Chen, 2011). 

Cabe aos gerentes de projetos e demais gestores dos recursos humanos trabalhar para 

terem uma perspectiva durante o planejamento do projeto, das alocações dos recursos 

disponíveis, considerando suas férias, folgas, trabalho em horas extraordinárias, períodos de 

compensações possíveis e sempre ter em mente que o objetivo é a realização do nivelamento 

correto e legal. 

Os métodos clássicos, como CPM (Critical Path Method) e PERT (Project Evaluation 

and Review Technique), têm sido usados no gerenciamento de projetos desde os anos de 1950. 

A maior limitação destes métodos é a construção, na prática, de um plano de projeto que leva 

em conta a informação de restrições de disponibilidade de recursos e interrupções de atividade 

– como calendários com múltiplas atividades em paralelo, calendários individuais de recursos 

ou ainda, ausências de recursos de maneira aleatória (Ching, 2007). 

A fim de direcionar a realização deste estudo, foi formulada a seguinte questão de 

pesquisa: 

Como alocar e nivelar recursos humanos, de maneira integrada, para projetos de TI em 

fase de planejamento? 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem como objetivo principal propor um modelo de alocação e nivelamento 

de recursos humanos integrados no planejamento de projetos de TI. 

Como objetivos específicos destacam-se os seguintes:  

a) Agrupar práticas existentes na literatura acadêmica para alocação e nivelamento de 

recursos em projetos de TI 

b) Avaliar a necessidade de um processo para apoio a tomada de decisão nas alocações 

e nivelamentos de recursos humanos em projetos de TI. 
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c) Identificar a necessidade de um processo de alocação e nivelamento simultâneos de 

recursos humanos em projetos de TI em fase de planejamento, utilizando-se de um 

processo de apoio a tomada de decisão. 

d) Propor um modelo que integre a alocação e o nivelamento de recursos humanos em 

projetos de TI. 

1.4 RELEVÂNCIA DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

Os recursos humanos exercem um papel crítico para o sucesso de um projeto de TI. 

Entretanto, as pessoas continuam pouco familiarizadas com os processos e modelos atuais de 

alocação dos recursos. Em geral, as pessoas são associadas as equipes de projetos baseadas nas 

experiências dos líderes de projetos, restrições (como disponibilidade) e competências (André 

et al., 2011). Conforme os autores, o processo deve levar em conta múltiplos fatores, sendo que 

os trabalhos que existem na literatura que modelam este processo são propostas informais 

focando apenas uma alocação individual para as atividades do projeto e não consideram outros 

aspectos da formação da equipe do projeto como um todo. 

Conforme Yamashita e Morabito (2007), dois aspectos importantes devem ser levados 

em consideração sobre programação de projetos (schedule) e alocação de recursos. O primeiro 

diz respeito a programação do projeto que deve permitir que os recursos disponíveis para o 

projeto sejam variáveis de decisão e que existe um custo associado à disponibilidade de cada 

recurso, sendo que o objetivo é minimizar o custo total de alocação dos recursos que estarão 

disponíveis durante o projeto e assim, definir a programação (schedule) das atividades a serem 

executadas, de tal modo que o projeto respeite restrições de precedência entre as atividades e 

termine dentro do prazo de entrega pré-estabelecido. O segundo aspecto é permitir que as 

atividades possam ser executadas em múltiplos modos de execução (caminhos alternativos). 

Como exemplo, se uma atividade que requer 10 períodos de tempo para ser executada por 1 

trabalhador, poderia alternativamente ser realizada em 5 períodos de tempo utilizando 2 

trabalhadores.  

É interessante observar que a função dos custos a ser minimizada e a existência de uma 

data de entrega para o projeto induzem a um equilíbrio entre o tempo e o custo do projeto: 

quanto mais recursos são alocados, mais rápido o projeto pode ser concluído, uma vez que 



   21 

 

diversas atividades podem ser realizadas simultaneamente, porém, quanto mais recursos forem 

alocados, mais caro será o projeto (Yamashita & Morabito, 2007). 

O conflito e necessidade de compensação entre tempo e custo, bem como, tempo e uso 

de recursos nos projetos (tradeoff), geram ações dos gerentes de projetos para manutenção do 

balanço final acordado com os stakeholders. Assim, os procedimentos, modelos e algoritmos 

matemáticos propostos enfatizam que seus usos têm por fim prover um suporte a decisão para 

os gerentes de projetos e demais executivos envolvidos nos respectivos projetos, nesta questão 

de tradeoff. Yaghootkar e Gil (2012), Oh, Yang e Lee (2012), Megow, Möhring e Schulz 

(2011), Hegazy e Menesi (2010), Chen, Griffis, Chen e Chang (2012), Sarker, Egbelu, Liao e 

Yu (2012), Taghaddos, Hermann, AbouRizk e Mohamed (2012), Yang e Fu (2014) e Heravi e 

Faeghi (2012) destacam claramente esta função de apoio a tomada de decisão, porém não 

mostram uma aplicação prática bem sucedida. 

A análise de decisão pode colaborar para uma melhor escolha na alocação e 

nivelamento, por ser uma forma estruturada de pensar sobre como as ações tomadas a partir da 

decisão corrente levariam a um resultado. Spradlin (1997) explica que, ao se fazer isto, quatro 

fatores emergem da situação: a decisão a ser tomada, eventos desconhecidos que podem afetar 

o resultado, a chance destes eventos acontecerem e o próprio resultado. Coloca ainda o autor, 

que a análise de decisão constrói modelos, juntamente com representações lógicas e 

matemáticas dos relacionamentos entre esses fatores no contexto da situação de decisão. Os 

modelos permitem assim, que o tomador de decisão possa estimar as implicações de cada curso 

de ação possível, de forma a entender o relacionamento entre suas ações e seus objetivos 

(Spradlin, 1997). 

Esta dissertação pretende propor um modelo para apoiar a tomada de decisão dos 

gestores na alocação e nivelamento de recursos em projetos, na fase de planejamento, 

agrupando as melhores práticas encontradas na literatura e adicionando novas possibilidades. 

Em sua origem, os modelos prescritivos foram propostos para trazer ordem ao caos, 

principalmente na área de desenvolvimento de software. O limiar do caos pode ser visualizado 

como um estado instável, podendo ser atraído para o caos total ou para a ordem absoluta. Pela 

história, tem mostrado que estes modelos trazem grande contribuição quanto a estrutura 

utilizável do trabalho e fornecem um roteiro relativamente eficaz para as equipes (Pressman, 

2011). 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação apresentará os seguintes tópicos: 

Capítulo 2 – Referencial Teórico. 

Trata da revisão da bibliografia que foi organizada em gestão de projetos, alocação e 

nivelamento de recursos em projetos e sistemas de apoio a decisão. 

Capítulo 3 – Procedimentos metodológicos. 

Serão apresentados os procedimentos metodológicos que orientaram a coleta e análise 

de dados, bem como as limitações da pesquisa. 

Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados. 

Contém a descrição dos achados da pesquisa e a verificação das proposições 

desenvolvidas. 

Capítulo 5 – Contribuições para a prática. 

Descreve as contribuições que o modelo proposto oferece para a prática de alocação e 

nivelamento de recursos em projetos de TI. 

Capítulo 6 – Conclusões, limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

Apresenta as conclusões das análises dos dados levantados e busca responder à questão 

proposta, também apresentando suas limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será realizada uma revisão da bibliografia, que foi organizada em gestão 

de projetos, alocação e nivelamento de recursos em projetos e sistemas de apoio a decisão. 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

2.1.1 Conceitos e Histórico  

O Project Management Institute (PMI, 2013) define um projeto como um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo e a gestão de 

projetos pode ser definida como a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos.  

Para o PRINCE2 (Projects in Controlled Environments), um projeto é uma organização 

temporária criada com o objetivo de entregar um ou mais produtos de negócio de acordo com 

o business case acordado (Ribeiro, 2011). 

Ligado a estes conceitos de projetos, Turner (2009) coloca que muitos clientes esperam 

que todo produto seja feito sob medida e todo produto seja um projeto. O autor afirma que as 

últimas décadas têm sido caracterizadas por muitas mudanças e as descreve: 

 Anos 60 - o foco na produção em massa, onde as empresas de manufatura 

procuravam sua produção com novos métodos e sem levar em conta questões de 

qualidade.  

 Anos 70 - o objetivo principal era produzir com qualidade e mantendo a 

produção elevada, impondo uniformidade e diminuindo a variedade de produtos.  

 Anos 80 - mudou-se a ênfase para a variedade de produtos, pois os clientes 

desejavam produtos diferenciados e para isso, foram introduzidos nas empresas 

os sistemas flexíveis de manufatura enquanto mantinham a qualidade e alta 

produção.  

 Anos 90 - os clientes exigiam novidades -  ao comprar um produto novo não 

queriam um modelo ultrapassado e assim, o tempo de desenvolvimento de 
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produtos e sua via útil no mercado diminuiu, fazendo com que novos produtos 

fossem introduzidos rapidamente e de maneira eficiente. 

 Anos 2000 - Os consumidores querem novas funcionalidades. Um aparelho 

celular, por exemplo, não é mais usado somente para ligações telefônicas, mas 

também para enviar mensagens, e-mails, navegar na internet, tocar música, 

jogos, tirar fotografias e outras coisas.  

Este exemplo mostra que as empresas precisam adotar estruturas que respondam com 

agilidade as mudanças do ambiente, visando ganhar competitividade, mantendo-se em 

constante processo de melhoria de seus processos de negócios. 

Carvalho e Rabechini Jr (2011) afirmam que a gestão de projetos também tem evoluído 

para acompanhar as mudanças citadas. Os autores colocam que foi a partir da década de 60 que 

surgiram as primeiras associações dedicadas ao estudo do gerenciamento de projetos, como o 

PMI e o IPMA (International Project Management Association). Na década de 70 surgiram os 

primeiros softwares de apoio à Gestão de Projetos que se consolidaram na década seguinte. Nas 

duas décadas seguintes se consolidou as melhores práticas (best practices) de gestão de 

projetos. Na segunda metade da década de 90 observa-se um crescimento das associações e 

instituições de gerenciamento de projetos. Foi em 1996 que surgiu a primeira edição do Project 

Management Body of Knowledge (PMBoK), que é o guia de conhecimento em gerenciamento 

de projetos publicado pelo PMI. Na década de 90 os gerentes de projetos aprenderam como 

desenvolver seus empreendimentos, administrando isoladamente escopo, prazo, custos e 

qualidade. Na última década, observa-se que é necessário aprimorar algumas áreas de 

conhecimento, como a gestão de riscos em projetos (Carvalho & Rabechini Jr, 2011). 

2.1.2 Sucesso em Projetos  

O sucesso de um projeto pode ser avaliado por diversas perspectivas, sendo um assunto 

que gera bastante discussão, pois cada pessoa ou organização envolvida no projeto pode ter um 

critério diferente para avaliar o sucesso do projeto e, em certas vezes, ao se atender ao critério 

de uma pessoa ou organização específica, a avaliação dos demais grupos pode sofrer impacto 

negativo (Carvalho & Rabechini Jr, 2011). 

O conceito mais tradicional de avaliação do sucesso de um projeto está baseado no 

triângulo de ferro - denominação da tríplice restrição: custo, prazo e escopo, que também ficou 
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conhecida como desempenho técnico (Pinto & Slevin, 1988). Os autores destacam que dessa 

forma, para que um projeto seja considerado “com sucesso”, deve ser realizado dentro do 

orçamento planejado, cumprir o cronograma estabelecido e entregar um produto ou serviço 

conforme as especificações solicitadas pelas partes interessadas (stakeholders). Este conceito 

de sucesso em projetos pode se tornar ambíguo, pois existem projetos concluídos dentro do 

planejamento de prazo e orçamento, porém foram considerados “um fracasso” e também 

existem projetos concluídos acima do prazo e orçamento planejados que foram considerados 

“um sucesso” (Pinto & Slevin, 1988). 

Segundo o PMI (2013), o sucesso do projeto deve ser mensurado dentro das restrições de 

escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e risco, conforme aprovado entre os gerentes de projetos 

e a equipe sênior. Para garantir a realização dos benefícios do projeto empreendido, um período de 

teste pode ser parte do tempo total do projeto antes da sua entrega final para a operação. 

Visando estudar a evolução do conceito de sucesso para projetos de desenvolvimento 

de software, De Bakker, Boonstra e Wortmann (2010) realizaram pesquisas bibliográficas 

utilizando o conceito tradicional de sucesso de projetos utilizando os critérios de custo, prazo e 

escopo, que são frequentemente utilizados em publicações que estudam a relação entre a gestão 

de riscos e o sucesso dos projetos de software. Os autores afirmam que entre as 26 publicações 

analisadas no período de 1997 a 2009, onde todas utilizavam dados empíricos, os resultados 

mostraram que aproximadamente dois terços ainda utilizam a tríplice restrição para avaliar o 

sucesso do projeto.  

2.1.3 Tipos de Projetos     

Para se avaliar e comparar o sucesso dos projetos, é necessário antes de tudo, classificá-

los segundo critérios pré-definidos. Além do próprio levantamento dos critérios, é necessário 

identificar os projetos e as informações que permitam a aplicação dos critérios (Patah, 2010). 

Crawford, Hobbs e Turner (2006) explicam que as organizações que realizam muitos 

projetos precisam criar um sistema de categorização de projetos adequado a sua realidade, 

identificando seus tipos de projetos, sendo possível descrever e comparar os projetos entre si. 

Assim, criaram um modelo que permite às organizações examinarem seus métodos de 

categorização de projetos e entenderem melhor como eles funcionam, melhorando a 

organização dos seus projetos. As razões em destaque para que isso aconteça são:  
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 Garantia do alinhamento estratégico: priorização dos melhores projetos, 

maximizando o retorno do investimento sobre o portfólio de projetos, controlando a 

eficácia dos investimentos em projetos;  

 Desenvolvimento das competências: conhecimento das áreas de atuação estratégica, 

desenvolvendo as competências necessárias para realizar o projeto com sucesso, 

para poder alocar os recursos e fornecendo as ferramentas adequadas para o projeto;  

 Separar as operações rotineiras de projetos; 

 Diferenciar o que seria projetos, programas e portfólio de projetos;  

 Ter uma linguagem comum;  

 Criar uma cultura de gestão de projetos.  

A forma de classificar os projetos varia bastante entre os autores que abordam o assunto. 

Castro e Carvalho (2010) sintetizam esta classificação como: (1) projetos comerciais e 

governamentais realizados sob contrato; (2) projetos de pesquisa, desenvolvimento de produtos, 

engenharia e marketing; (3) projetos de desenvolvimento e construção de capital facilities (ex. 

construção de grandes prédios); (4) projetos de sistemas de informação; (5) projetos de 

gerenciamento (ex. reengenharia); e (6) projetos de manutenção. 

Joshi e Pant (2008) classificam os projetos de TI em uma dimensão discricionária-

mandatória em quatro tipos: 

(1) Puramente discricionário – a organização tem completa flexibilidade para 

empreender estes projetos e também escolher o prazo de execução. A conversão de 

uma plataforma para outra é um exemplo. 

(2) Discricionário com destaque – contém algum fator além do econômico que afeta sua 

escolha como uma tendência de desenvolvimento tecnológico que não é necessária 

pela organização seguir. Um exemplo seria a implementação de um ERP (Enterprise 

Resource Planning). 

(3) Puramente mandatório – Neste caso, a organização não tem escolha de empreender 

o projeto sem um prazo restrito definido. Quando um projeto está nesta categoria, 

um esforço adicional na análise econômica pode não ser garantida, para se chegar a 

decisão de investimento no projeto. Um exemplo seria o atendimento a um 

requerimento regulatório em uma dada instalação. 
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(4) Mandatório com destaque – Nestes projetos, as organizações têm alguma chance, 

especialmente em termos de prazo, para implementação, mas existem vários fatores 

que influenciam a implementação destes projetos. Muitos podem representar 

investimentos que não são bons de serem assumidos e não oferecem um quadro 

acurado sob uma análise financeira clássica. Um exemplo seria colocar um website 

para comércio eletrônico, onde o retorno não é garantido devido as incertezas de 

aceitação do website pelo público alvo. 

Rabechini Jr e Carvalho (2009) realizaram uma revisão da literatura para analisar o 

relacionamento entre os fatores críticos de sucesso e as tipologias de projeto. A pesquisa sugere 

que os fatores críticos de sucesso não são absolutos, mas sim relativos às contingências dos 

projetos. Assim, alguns fatores seriam mais significativos para o sucesso do que outros, de 

acordo com a tipologia do projeto.  

2.1.4 Modelos de Referência em Gestão de Projetos  

Segundo Patah (2010) existem diversos modelos de referência de gestão de projetos 

disponíveis para utilização por profissionais e organizações. Os modelos mais difundidos são 

disponibilizados por institutos e associações dedicados ao estudo de projetos e podem ser 

observados na figura 1.  

 
Figura 1: Principais associações de gestão de projetos e seus modelos. 

Instituto Modelo País de 

origem 

Foco Website 

PMI – Project 

Management Institute  

Project Management 

Body of Knowledge 

(PMBoK)  

EUA  Gestão geral de 

projetos  

www.pmi.org   

IPMA –International 

Project Management 

Association  

ICB – IPMA 

Competence Baseline  

União 

Europeia  

Gestão geral de 

projetos  

www.ipma.ch  

AIPM – Australian 

Institute of Project 

Management  

AIPM – Professional 

Competency Standards 

for Project 

Management  

Austrália  Gestão geral de 

projetos  

www.apm.org.uk  

Axelos  PRINCE2 – Projects in 

Controlled 

Environments 

Reino 

Unido  

Gestão geral de 

projetos 

https://www.axelos.

com/   

JPMF – Japan Project 

Management Forum  

ENAA Model Form-

International Contract 

for Process Plant 

Construction  

Japão  Gestão de projetos 

de construções  

www.enaa.or.jp  

Fonte: Adaptado de Patah (2010) 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
https://www.axelos.com/
https://www.axelos.com/
http://www.enaa.or.jp/
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Nesta dissertação serão abordados os modelos me maior aceitação nas organizações no 

Brasil, que são, o modelo do PMI e o modelo PRINCE2. 

2.1.4.1 PMBoK – Project Management Body of Knowledge  

O PMI (Project Management Institute) foi criado nos EUA em 1969. É uma instituição 

sem fins lucrativos dedicados ao avanço do gerenciamento de projeto contando com um 

conjunto de normas direcionadas a esse tema. Em 1987, o PMI publicou a primeira versão do 

PMBoK, documento que busca fornecer uma referência básica do conhecimento das práticas 

de gerenciamento de projetos. Atualmente, o mesmo encontra-se em sua quinta edição, 

publicada em 2013. Este documento é aceito pela ANSI (American National Standard Institute) 

(Patah, 2010). 

O PMI (2013) fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e define 

os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Ele também descreve o ciclo de 

vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos processos, assim como o ciclo de vida do 

projeto (PMI, 2013). 

O PMI (2013) descreve ainda 47 processos necessários para a gestão de projetos. Cada 

processo possui entradas, ferramentas ou técnicas e gera uma ou mais saídas. Os processos estão 

organizados em cinco grupos de processos e 10 áreas de conhecimento. A Figura 2 apresenta o 

relacionamento entre os grupos de processo:  

(1) Iniciação – são os processos executados para definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto existente. É necessário a obtenção de autorização para iniciar o novo projeto 

ou fase. 

(2) Planejamento – são os processos executados para definir o escopo total do projeto, 

definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso de ações requeridas para se atingir os 

objetivos do projeto. 

(3) Execução – são os processos executados para se completar o trabalho definido no 

plano de projeto e satisfazer as especificações do projeto. 

(4) Monitoramento e controle – são os processos necessários para acompanhar, revisar 

e orquestrar o progresso e performance do projeto. Neste grupo de processos é ainda necessário 
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identificar as áreas onde serão necessárias mudanças ao plano inicialmente traçado e iniciar 

estas mudanças.  

(5) Encerramento – são os processos executados para finalizar todas as atividades de 

todos os grupos de processos e encerrar formalmente o projeto, fase ou obrigações contratuais. 

 
Figura 2: Grupos de processos do PMI        

 
Fonte: Adaptado de PMI (2013) 

 

As dez áreas de conhecimento estão organizadas da seguinte forma:  

(1) Integração – descreve os processos e atividades necessários para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processos. 

No contexto do projeto visa a unificação, consolidação, comunicação e ações de integração que 

são importantes para se completar a execução do projeto e atingir as expectativas dos 

stakeholders. 

(2) Escopo – inclui os processos requeridos para garantir que o projeto inclua todo o 

trabalho necessário (e somente o necessário) para completar o projeto com sucesso. 

(3) Tempo – descreve os processos necessários para assegurar a conclusão do projeto 

no prazo definido. 

(4) Custo – descreve os processos envolvidos em planejar, estimar, orçar, fazer a gestão 

e controlar os custos, para assegurar que o projeto se encerrará dentro do orçamento aprovado. 
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(5) Qualidade – descreve os processos e as atividades que determinam as políticas de 

qualidade, seus objetivos e as responsabilidades, para que o projeto satisfaça às necessidades 

do projeto. 

(6) Recursos humanos – inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do 

projeto, associando aos indivíduos papéis e responsabilidades.  

(7) Comunicação – descreve os processos necessários para garantir que as informações 

do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas no prazo e de maneira adequada. 

(8) Riscos – contém os processos para planejamento, identificação, análise, 

planejamento de respostas, bem como, o controle dos riscos do projeto. 

(9) Aquisições – descreve os processos necessários para aquisição de bens, serviços e 

resultados a serem obtidos externamente à equipe do projeto. 

(10) Partes interessadas (stakeholders) – descreve os processos necessários para 

identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo 

projeto. Visa analisar as expectativas destas pessoas, grupos ou organizações, bem como, os 

impactos que podem causar ao projeto, desenvolvendo estratégias efetivas de comunicação às 

partes interessadas. 

2.1.4.2 PRINCE2 – Projects in Controlled Environments  

PRINCE2 é um método baseado em processos que pode ser usado em qualquer tipo de 

projeto. Foi um método derivado das experiências dos gerentes de projetos e refinado ao longo 

dos anos para ser usado em uma variedade de contextos (Axelos, 2015a). 

O método foi criado em 1989 com o nome PRINCE. Desenvolvido pela The Central 

Computer and Telecommunications Agency (CCTA) que posteriormente passou a chamar-se 

The Office of Government Commerce (OGC). Foi originalmente baseado no método de 

gerenciamento de projetos PROMPT criado em 1975 pela Simpact Systems Limited e adotado 

pela CCTA em 1979 como método padrão a ser utilizado em todos os projetos de sistemas de 

informação do Governo do Reino Unido. A primeira versão do PRINCE2 foi publicada em 

1996 com a contribuição de um consórcio de 150 organizações europeias e a última revisão foi 
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publicada em 16 de junho de 2009 pelo OGC com o nome PRINCE2:2009 Refresh. PRINCE2 

é uma marca registrada da AXELOS Limited que é uma joint venture entre o Gabinete do 

Governo do Reino Unido e a empresa CAPITA (Axelos, 2015b).  

A estrutura do PRINCE2 é composta por sete princípios, sete temas de controle e  sete 

processos que contemplam um conjunto de atividades para dirigir, gerenciar e atingir objetivos, 

para finalizar o projeto com sucesso (Ribeiro, 2011).  

Os princípios são as boas práticas obrigatórias que um projeto deve seguir, pois se não 

forem aplicados, o projeto não estará sendo gerenciado pelo método PRINCE2 (Ribeiro, 2011). 

A figura 3 ilustra os princípios do PRINCE2. 

 
Figura 3: Princípios do PRINCE2 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011) 

Justificativa do negócio: atividade contínua para iniciar e manter o projeto. A seguinte 

pergunta deve ser respondida – existe uma razão pertinente para que o projeto seja iniciado? 

Aprendizado com a Experiência: Lições aprendidas com projetos anteriores. 

Papéis e responsabilidades: devem estar claros e bem acordados. 

Gerenciamento por estágios: Deve haver um planejamento adequado para cada estágio 

do projeto. 
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Gerenciamento por exceção: Deve-se delegar autoridade e ter as tolerâncias de tempo, 

custo, qualidade, riscos, escopo e benefícios do projeto para cada nível de gerenciamento do 

projeto. 

Foco no produto: É necessário ter os produtos do projeto claramente entendidos e 

documentados. Deve haver foco na definição e entrega de produtos. 

Adequação ao ambiente de projeto: Customização do método de acordo com as 

características próprias do projeto. 

Os temas do PRINCE2 descrevem os aspectos de gerenciamento que devem ser 

monitorados durante o ciclo de vida do projeto (Ribeiro, 2011). Estes temas estão ilustrados na 

figura 4 e descritos na sequência. 

 
Figura 4: Temas do PRINCE2 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011) 

Justificativa do negócio: refere-se ao porquê do projeto. As perguntas “por que iniciar 

o projeto?” e “quais benefícios serão realizados?”, devem ser respondidas. 

Organização: É necessário foco na estrutura temporária que o projeto representa, com 

papéis e responsabilidades bem definidos. 

Qualidade: Deve haver foco nos atributos de qualidade, que os produtos que serão 

desenvolvidos pelo projeto, devem ter. 
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Planos: Focar no planejamento, na comunicação e também no controle para 

desenvolver e entregar os produtos do projeto conforme os critérios de qualidade estabelecidos. 

Riscos: Deve existir um gerenciamento de riscos e incertezas do projeto. 

Mudanças: É o gerenciamento e análise de impacto das mudanças no projeto – prazo, 

custo, qualidade, riscos, entre outros – para se implementar a mudança no projeto. 

Progresso: Trata-se da monitoração do desempenho do projeto, pontos onde se deve 

tomar decisões, escalonamento de problemas e viabilidade de continuidade do projeto. Outras 

perguntas devem ser respondidas neste tema como: “onde o projeto está agora?”, “onde o 

projeto deve chegar?” e ainda “o projeto está onde se desejava?”. 

Os processos do PRINCE2 fornecem um conjunto de atividades relacionadas para se 

dirigir, gerenciar, atingir objetivos e finalizar um projeto com sucesso (Ribeiro, 2011). Os 

processos do PRINCE2 estão resumidos na figura 5 e descritos a seguir: 

Preparando um projeto: Visa assegurar se o projeto tem viabilidade para ser iniciado. 

Direcionando um projeto: Este processo é para o Comitê Diretivo do Projeto e visa 

garantir as melhores condições para se dirigir o projeto. 

Iniciando um projeto: Visa assegurar o entendimento dos objetivos, escopo, qualidade 

e quaisquer outras informações que consolidem uma base clara para se iniciar um projeto. 

Gerenciando os estágios de um projeto: Este processo é também para o Comitê 

Diretivo do Projeto e serve para a captura de informações suficientes sobre o desempenho do 

projeto para decisões de continuidade, interrupção, cancelamento ou encerramento do projeto. 

Controlando um estágio: Este processo contempla as atividades de controle e 

monitoramento de estágios individuais do projeto. 

Gerenciando a entrega de produtos: Visa garantir que os produtos do projeto sejam 

desenvolvidos e entregues de acordo com o planejado e também dentro dos padrões de 

qualidade que foram estabelecidos. 

Encerrando um projeto: Este processo tem por objetivo garantir o encerramento 

controlado do projeto. 
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Figura 5: Processos do PRINCE2 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011) 

 

O PRINCE2 pode ser aplicado a qualquer tipo e tamanho de projeto. O método deve ser 

adaptado para o tamanho, importância e ambiente do projeto. A empresa adotando o PRINCE2 

deve também ter um efetivo mecanismo de controle de mudanças, com ferramentas e 

procedimentos que possa usar além do indicado pelo PRINCE2. Outro ponto importante é que 

a empresa deve ter um meio específico de criar e analisar as suas justificativas de negócios 

(Business Case). Assim, o PRINCE2 deve ser modificado para o uso destas ferramentas e 

documentos, como parte da aplicação do método a qualquer tipo de organização (Bentley, 

2010). 

2.2 ALOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RECURSOS EM PROJETOS 

2.2.1 Conceitos e Histórico 

Conforme o PMI (2013), a programação de um projeto (schedule) inclui as datas 

planejadas de início e fim de cada atividade dentro do projeto. Essa programação permanece 

em estado preliminar até que a associação de recursos nas tarefas tenha sido confirmada e as 

datas de início e fim da programação de trabalho desses recursos tenham sido também 

confirmadas. A esta associação dá-se o nome de alocação de recursos. 
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O PMI (2013) também conceitua o nivelamento de recursos como sendo uma técnica a 

qual as datas de início e fim de atividades são ajustadas, baseadas nas restrições de recursos 

existentes, com o objetivo de balancear a demanda por recursos com a sua disponibilidade. 

Ainda conforme o PMI (2013), o nivelamento de recursos pode ser usado quando recursos 

requeridos estão compartilhados, disponíveis em apenas em certos momentos do tempo, em 

quantidades limitadas ou sobre alocados (recurso associado a duas ou mais tarefas 

simultaneamente). 

O planejamento de um projeto tem atraído a atenção crescente tanto de pesquisadores 

como de profissionais nas organizações, no que diz respeito as atividades, sua ordem, 

programação, cronograma e recursos necessários (Brucker, Drexl, Mohring, & Neumann, 

1998). Afirmam ainda os autores que, como os recursos são sempre escassos, tanto para 

pequenos empreendimentos como principalmente para maiores, o planejamento tem que levar 

em conta a distribuição de recursos no tempo, em atividades dependentes.  

Ainda, segundo Brucker et al. (1998), o planejamento dos projetos é um campo muito 

atrativo, porque os modelos nesta área são ricos em problemas de otimização, nos quais a 

limitação de recursos se torna um caso especial de tratamento. Também, o planejamento de 

projetos se torna um desafio do ponto de vista computacional. 

Em projetos, uma vez delineadas as atividades e sua ordem lógica de execução, é 

necessário identificar os recursos necessários para realizar estas atividades e a maneira de 

melhor utilizá-los. Os guias para os gerentes de projetos não fornecem claras indicações de 

métodos para isto. Por exemplo, o PMI (2013), coloca apenas que as estimativas de recursos 

nas atividades é um processo para se prever a quantidade de material, recursos humanos, 

equipamentos e suprimentos necessários para se fazer o trabalho adequado nas atividades. 

Afirma ainda que, isso permite as estimativas de custo e duração com mais precisão.  

Para o cronograma de projetos, os métodos clássicos como o PERT (Project Evaluation 

and Review Technique) e CPM (Critical Path Method) colaboram no cálculo de estimativas de 

duração das tarefas e melhor tempo para a execução do projeto, mas não endereçam a alocação 

de recursos. O PERT é uma técnica usada para estimar durações de tarefas no projeto quando 

existe um alto grau de incerteza sobre a duração destas atividades. Usa uma abordagem 

estatística de estimativas pessimistas, otimistas e mais prováveis e assim, ter uma probabilidade 

de se atingir os prazos dos projetos. O PERT é raramente usando atualmente (Schwalbe, 2013). 
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O CPM ou método do caminho crítico, é um método usado para estimar a duração 

mínima do projeto e determinar o montante de folga no cronograma do projeto, considerando a 

rede lógica de atividades do projeto. A técnica de análise da rede de tarefas calcula o “mais 

cedo que uma tarefa pode começar” (ES-early start), o “mais cedo que uma tarefa pode 

terminar” (EF-early finish), o “mais tarde que uma tarefa pode começar” (LS-late start) e o 

“mais tarde que uma tarefa pode terminar” (LF-late finish) (PMI, 2013). 

A figura 6, que contém um diagrama de tarefas no formato PDM (precedence diagram 

method) ou método do diagrama de precedência, ilustra o conceito. Em qualquer rede de tarefas, 

a folga do cronograma é medida pelo total de tempo que uma tarefa pode atrasar ou ser 

estendida, sem atrasar a data de fim do projeto como um todo. Este valor é conhecido como 

“folga” (float ou slack). Na figura 6, por exemplo, isto é representado na tarefa B. O caminho 

crítico de um projeto é obtido pela sequência de tarefas que possuem folga igual a zero, ou seja, 

qualquer atraso nestas tarefas afeta a data final do projeto como um todo (PMI, 2013).  

 

Figura 6: Rede de tarefas e cálculo do caminho crítico do projeto 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2013) 

A análise do caminho crítico permite ao gestor de projetos fazer tradeoffs durante a vida 

do projeto. Por exemplo, se o gerente de projetos sabe que uma tarefa do caminho crítico está 

atrasada ele deve ordenar como primeira prioridade, as decisões que deve tomar sobre ela, pois 

isto está atrasando o projeto como um todo. Devem ser alocados mais recursos para recuperar 

o tempo em atraso? Isto provê ao gerente de projetos os pontos de atenção em relação aos 
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prazos, mas não oferece subsídios sobre a direção a ser seguida na alocação de recursos 

(Schwalbe, 2013). 

Basicamente, existem três tipos de problemas de alocação de recursos:  

(1) A primeira a destacar, diz respeito às questões de negociações de tempo e custo 

envolvidos na alocação. Os métodos clássicos de montagem de cronogramas de 

projetos como PERT e CPM, contém apenas informações de tempo baseadas no que 

existe em um dado momento. Estas técnicas – PERT e CPM - têm deficiências 

caracterizadas por restrições de recursos e múltiplos projetos que chegam 

dinamicamente. Assim, em muitas situações práticas, os recursos são restritos e 

atuam em mais de um projeto simultaneamente, gerando a necessidade de técnicas 

de otimização, tanto de prazo como de custo (Huang et al., 2011). 

(2) No segundo tipo de problema de nivelamento de recursos, os recursos devem ser 

usados de maneira consistente e nivelados o máximo possível para se ter o menor 

custo para um projeto, reduzindo ociosidade ou pagamento de horas extras 

desnecessárias (Huang et al., 2011). 

(3) O terceiro tipo de problema é a montagem de um cronograma de projeto e seu 

respectivo plano, quando se tem um número limitado de recursos. Uma política de 

alocação de recursos deve ser planejada e vai influenciar fortemente as durações dos 

projetos (Lee, Ford, & Joglekar, 2007). 

2.2.2 A alocação de recursos e seu nivelamento 

Para focar na questão de alocação de recursos e seu nivelamento, várias visões, métodos, 

técnicas e algoritmos matemáticos foram elaborados para obtenção de uma solução, no que a 

literatura citou como RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem). 

2.2.2.1 Algoritmos heurísticos 

Embora a palavra “heurística” serve para os métodos genéricos de encontrar soluções 

para os problemas, no presente caso, este termo serve para indicar os métodos que usam regras 

de priorização e otimização. Têm a vantagem de serem intuitivos, fáceis e rápidos em termos 

de esforço computacional (Brucker et al., 1998). 
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O RCPSP pretende responder à seguinte questão: “Dada uma disponibilidade de 

recursos, qual a melhor maneira para a programação de atividades que completa o projeto no 

menor tempo?” (Roca, Pugnaghi, & Libert, 2008). Entre as aplicações práticas de um modelo 

como este, o RCPSP pode ser basicamente formulado matematicamente como segue: 

1. Um projeto consiste de um conjunto de “n” atividades A, representadas 

matematicamente pelo conjunto A = {1,2,..., n}, onde cada atividade tem um modo 

de execução e deve ser processada sem interrupção. 

2. Existem duas atividades “dummy” (simuladas) – a número 1 e a número “n” – que 

representam o início e o fim do projeto, respectivamente.  

3. A duração de cada atividade 𝐴𝑗 é representada por 𝑑𝑗, onde 𝑑1 = 0 e 𝑑𝑛 = 0. 

4. Existe um conjunto de atividades predecessoras de uma atividade 𝐴𝑗 (𝑃𝑟𝑒𝑑𝑗) e um 

conjunto de atividades sucessoras desta atividade 𝐴𝑗  (𝑆𝑢𝑐𝑐𝑗) para representar a 

relação lógica de início e fim de cada atividade. 

5. Também existe um número K de recursos renováveis e que tem uma 

disponibilidade por período, que pode ser representada por 𝑅𝑘. Cada atividade 𝐴𝑗 

exige 𝑟𝑗𝑘 unidades de recurso “k” durante o período de sua duração. 

O objetivo do RCPSP é encontrar uma programação (schedule) para as atividades no 

conjunto A, onde as precedências e as restrições de recursos são satisfeitas (programação 

factível) e a duração do projeto (makespan) é minimizada (Roca et al., 2008). Nestes casos, o 

uso de tecnologia da informação, para obtenção da solução final é necessária para reduzir o 

tempo de análise com base em uma ferramenta de apoio a decisão. 

Uma categoria de algoritmos heurísticos são os algoritmos genéticos. Conhecidos na 

literatura como GA (Genetic Algorithms), eles são inspirados no processo de evolução biológica 

e foram introduzidos por Holland (1975) e apresentam um grau de inovação muito difundido 

na literatura. Os GAs consideram simultaneamente um conjunto ou população de soluções, ao 

invés de uma única. Uma vez gerada uma população inicial (aqui se trata da distribuição de 

recursos), novas soluções são encontradas pelo “acasalamento” de duas outras existentes 

(cruzamento ou crossover) ou alterando uma solução já existente (mutação). Quando uma nova 

solução é encontrada, as melhores soluções “sobrevivem” para gerar uma nova geração, 

enquanto as outras são descartadas (Kolisch & Hartmann, 2006). Aqui o uso da tecnologia da 

informação tem um papel essencial para se encontrar uma solução em tempo hábil. 
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2.2.2.2 Aplicabilidade dos algoritmos heurísticos 

Nos últimos cinquenta anos, o CPM (Critical Path Method) tem sido usado como 

ferramenta de controle e apoio para os gerentes de projetos para a programação de seus projetos 

(cronogramas), no intuito de garantir o encerramento do projeto dentro do prazo e custos 

estipulados. Na sua forma básica, o CPM não leva em conta a questão de gerenciamento de 

recursos – materiais e humanos -, assumindo que estes recursos requeridos pelas atividades do 

projeto são ilimitados. No entanto, os gerentes de projetos se confrontam com grande frequência 

com situações complexas de gerenciamento devido a disponibilidade limitada de recursos 

(Koulinas & Anagnostopoulos, 2011). 

No RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem) e no RLP (Resource 

Leveling Problem), a restrição de recursos é assumida. O objetivo principal é minimizar a 

duração do projeto, reprogramando eficientemente as atividades do projeto, para encontrar uma 

solução factível. Esta técnica causa um aumento na duração total do projeto em relação ao 

calculado pelo CPM, o qual assume recursos ilimitados. O nivelamento de recursos, por sua 

vez, procura reduzir indiretamente o custo total, prevenindo principalmente contratações ou 

dispensa de recursos humanos a curto prazo. Assim, o objetivo do nivelamento de recursos é 

fazer o uso de recursos humanos tão equitativamente quanto possível em uma base diária, com 

restrições de recursos sem estender a duração do projeto como calculado inicialmente pelo 

CPM. Cabe destacar que o RLP é um caso particular do problema de RCPSP e muitas funções 

foram usadas no passado para modelar os problemas de nivelamento de recursos no mundo real 

(Koulinas & Anagnostopoulos, 2011). 

Os algoritmos heurísticos devem ser adaptados ao ramo de atividade e as políticas 

internas e externas das organizações quando do planejamento de seus projetos. Hartmann e 

Briskorn (2010) destacam que um objetivo importante surge na estimativa do fluxo de caixa 

dos projetos, pois o uso de recursos na execução das atividades do projeto resulta em 

pagamentos quando se completam fases ou partes dos projetos. Com estas considerações, 

problemas surgem com objetivo de maximizar o valor presente líquido (net presente value ou 

NPV). Megow et al., (2011), colocam que, em relação ao nivelamento de recursos, um objetivo 

típico é a minimização da duração total do projeto (makespan) e a maximização do NPV.  

Ghoddousi, Eshtehardian, Jooybanpour e Javanmardi (2013) se preocuparam em 

minimizar os prazos e custos em projetos de construção civil, devido a característica de uma 
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rede complexa de relacionamentos de atividades, que podem ser executadas de várias maneiras. 

Cada uma destas maneiras representa uma combinação alternativa de necessidade de recursos 

por atividade e diferentes durações a serem alcançadas. 

Segundo Cheng, Li, Wang, Skitmore e Forsythe (2013), a restrição de recursos é o fator 

chave que influencia o ciclo de desenvolvimento e benefícios dos projetos de construção civil, 

Destacam os autores que o gerenciamento de recursos e os métodos de otimização são usados 

em sistemas complexos por meio do uso de otimização de algoritmos de eventos discretos, para 

obtenção de melhores resultados. 

Outra consideração é apresentada por Menesi, Golzarpoor e Hegazy (2013), que 

procuraram mostrar a solução simultânea de restrições de recursos e prazo de entrega (deadline) 

em projetos complexos por meio do uso de programação por restrições (Constraint 

Programming ou CP) que é uma técnica matemática avançada para a otimização dos problemas 

de programação de projetos, levando-se em conta simultaneamente as restrições de recursos e 

prazos em projetos grandes. 

Outras interferências nos algoritmos dizem respeito a incertezas e riscos nas alocações 

e nivelamentos de recursos. Em projetos de desenvolvimento de novos produtos, Oh et al (2012) 

descrevem as incertezas devido a limitações dos modelos, pois se aplicam as mesmas regras 

para todos os projetos durante o processo de decisão, indicando que vários critérios de seleção 

deveriam ser aplicados de acordo com as características particulares de cada projeto. Megow et 

al. (2011) citam a necessidade de avaliação do risco para se obter um determinado prazo para 

o projeto (makespan). Os autores colocam que não se pode negligenciar riscos, pois em 

trabalhos de manutenção, por exemplo, os atrasos de reparos sem previsão clara de prazos por 

entrega de peças sobressalentes levam a variações que podem causar grandes desvios na 

programação do projeto. 

O ambiente de multiprojetos também traz complexidade para a alocação e nivelamento 

de recursos. Yaghootkar e Gil (2012) apontam os problemas que as organizações vivem no 

ciclo vicioso da troca de recursos entre projetos concorrentes, como indicado na figura 7. 

 

 
 

 



   41 

 

Figura 7: Ciclo vicioso de troca de recursos entre projetos concorrentes 

 
Fonte: Adaptado de Yaghootkar e Gil (2012) 

 

Nesse ciclo vicioso, o projeto concorrente captura recursos do projeto atual, em um dado 

momento, pois é considerado mais importante. Porém, o projeto concorrente pode sofrer 

pressões de prazo no futuro, requisitando mais recursos do projeto atual. O projeto atual cede 

os recursos, mas necessita trocas de recursos. O que se chamou de “projeto atual” e “projeto 

concorrente”, devido a prioridades, podem mudar de posição no decorrer do tempo, com a 

mudança da estratégia organizacional (Yaghootkar & Gil, 2012). Nessa troca, os recursos 

vindos do projeto concorrente necessitam passar por uma adaptação e requerem um tempo para 

iniciar, diminuindo a produtividade (Taghaddos et al., 2012). 

Hegazy e Menesi (2010) sugerem um novo método, colocando que muitos 

inconvenientes do CPM (Critical Path Method) surgem devido ao baixo nível de detalhe com 

que as análises são conduzidas, fazendo com que as durações das atividades sejam consideradas 

blocos de tempos contínuos. Propõem então o CPS (Critical Path Segments), mecanismo no 

qual melhora o nível de granularidade por decomposição da duração de cada atividade em 

segmentos de tempos separados. Conforme estes autores, este método tem o potencial de 

melhorar o lado computacional dos cronogramas de projetos na solução dos inconvenientes do 

CPM, pois o CPS traz três novas frentes: 

(1) Representa a duração da atividade usando segmentos de tempos separados; 
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(2) Melhor representação do progresso da atividade; 

(3) Contém um mecanismo para incorporar as restrições nas análises do CPS. 

Existem softwares no mercado largamente usados para a gestão de projetos. Os mais 

conhecidos são o Microsoft Project © e Primavera P6 da Oracle ©. Estes softwares têm em suas 

funcionalidades, a alocação de recursos e após isto, o seu nivelamento, caso necessário. 

Usualmente esses pacotes de software usam algoritmos baseados em priorização das tarefas a 

serem executadas, para alocação e nivelamento de recursos, mas não oferecem outras 

informações sobre detalhes do algoritmo, como o esquema da programação ou regras de 

prioridade que são usadas (Kastor & Sirakoulis, 2009).  

A função dos processos e algoritmos existentes serve para o apoio à tomada de decisão 

para os gestores de recursos humanos e materiais durante o planejamento e execução do projeto. 

Oh et al. (2012) enfatizam que o crescimento de uma empresa está associado a um número de 

métodos que ajudam na decisão em projetos de desenvolvimento de novos produtos, uma vez 

que o portfólio destes projetos lida com uma visão de longo prazo baseada em incertezas.  

Megow et al. (2011) afirmam que as diferentes funções dos modelos e algoritmos como 

o tradeoff de custo-prazo, restrições, contratação de recursos externos, nivelamento de recursos, 

turnos de trabalho e análise de risco são fundamentais para o processo de decisão do gerente de 

projetos. Hegazy e Menesi, (2010) afirmam que a lacuna existente no CPM para o apoio a 

decisão na alocação de recursos, torna difícil tomar ações corretivas nos projetos para a 

recuperação de atrasos nas atividades. Assim, estes métodos tradicionais de cronogramas de 

projetos, tornando difícil a ação corretiva, geralmente resultam em um estilo de gerenciamento 

“acomodado” ao invés do processo de tomar decisões baseado nos dados reais existentes (Chen 

et al., 2012). 

Taghaddos et al. (2012) afirmam a necessidade de terem os dados de projetos 

armazenados em uma base de dados e um sistema capaz de executar um modelo de simulação 

que gere vários gráficos, colaborando com os executivos e gerentes de projetos nas tomadas de 

decisões. Yang e Fu (2014) propõem que a tomada de decisão na alocação de recursos em 

ambientes de multi-projetos, seja feita com base em um comitê de priorização de projetos, em 

constante negociação com os gerentes de projetos e o escritório de projetos (Project 

Management Office ou PMO), conforme mostrado na figura 8. 
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Figura 8: Responsabilidade organizacional e interpelações na alocação de recursos 

 
Fonte: Adaptado de Yang e Fu (2014) 

 
 

Figura 9: Sinopse da utilização dos algoritmos e suas relações         

 
Fonte: Adaptado de Celkevicius e Biancolino (2015) 

 

Na figura 9 é indicada uma sinopse da utilização dos algoritmos e suas relações. Os 

principais grupos de algoritmos usados para atender estas pesquisas são os algoritmos 

heurísticos e os genéticos. Esses algoritmos visam o apoio a decisão dos gestores no que tange 

a maximização do valor presente líquido, minimização de prazos e custos, otimização do uso 

do recurso dentro de restrições de prazos, soluções simultâneas de restrições de prazos e custos, 

incertezas e riscos nas alocações e nivelamento de recursos. Esses pontos necessitam do uso de 
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recursos computacionais diversos e também de ferramentas de software conhecidas de mercado 

como Primavera da Oracle © e o MS-Project da Microsoft © (Celkevicius & Biancolino, 2015). 

2.3  SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO 

2.3.1 Conceitos e Histórico 

A análise de decisão tem suas origens há alguns séculos atrás, sendo que um dos 

trabalhos iniciais que merece destaque é o de Bernoulli, em 1738, no paradoxo de São 

Petersburgo. Esse paradoxo consiste de um hipotético jogo entre duas pessoas que ilustrava a 

ideia de que o valor de um item não é baseado no seu preço, mas na utilidade produzida. Vários 

trabalhos podem ser citados, mostrando a evolução da análise de decisão ao longo do tempo 

Bayes e Price (1763); Ramsey (1931); De Finetti (1937); Von Neumann e Morgenstern (1944) 

Savage (1972); Pratt, Raiffa e Schlaifer (1964); Raiffa (1968). A história da análise de decisão 

tem uma boa fonte de informações em Smith e Von Winterfeldt (2004). 

Somente no último século, a teoria da decisão surgiu como um elemento formal de 

auxílio à decisão. Antes disto, a humanidade vinha tomando as suas decisões fazendo uso do 

bom senso, intuição ou eventualmente de heurísticas (Samson, 1992). A análise de decisão 

ajuda a dar apoio aos processos decisórios e às habilidades intuitivas e cognitivas do tomador 

de decisão. Os modelos aplicados são baseados em abstrações da realidade que focam cada fase 

da solução de um problema, desde a sua identificação e formulação, até se chegar a solução do 

mesmo (Garber, 2002). 

Segundo Clemen e Reilly (2013), as atividades que compõem um processo de decisão 

são:  

(1) Identificar o problema;  

(2) Identificar objetivos e alternativas;  

(3) Decompor o problema em modelos de estrutura, de incertezas e preferências;  

(4) Escolher a melhor alternativa;  

(5) Analisar a sensibilidade, para determinar a consistência das soluções;  

(6) Decidir se é necessária mais análise;  

(7) Implementar a alternativa escolhida.  
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Ainda segundo Clemen e Reilly (2013), existem pelo menos quatro dificuldades para a 

tomada de uma decisão:  

(1) Complexidade do problema: os problemas têm muitas possibilidades que devem ser 

consideradas para serem resolvidos;  

(2) Incerteza quanto à situação e a eventos futuros: é necessário considerar uma série de 

eventos que podem influenciar o problema, caso aconteçam;  

(3) Múltiplos objetivos a serem atingidos: quando uma decisão é tomada, na tentativa 

de atingir mais de um objetivo, é difícil conseguir um equilíbrio entre os objetivos;  

(4) Diferentes perspectivas: dependendo de quem está resolvendo o problema, ele pode 

ser visto de formas diferentes. 

Os computadores eram usados no início de sua criação, para coletar e armazenar dados, 

permitindo a execução da forma mais eficiente de atividades repetitivas do dia a dia. Após esta 

fase, os seres humanos se tornaram capazes de manipular e gerenciar os dados para operar de 

modo mais eficiente seus negócios, como público alvo de vendas, determinando procedimentos 

de redução de custos e outros métodos operacionais (Wysocki & Young, 1990). Ainda 

conforme os autores, a próxima etapa foi o surgimento dos sistemas de apoio à decisão - esses 

sistemas apresentavam modelos estruturados para decisões, de modo que os executivos 

poderiam usar esses sistemas para obter um planejamento mais realista a respeito do futuro. 

Os sistemas podem ser para indivíduos ou grupos de usuários, o apoio pode ser direto 

ou indireto, podendo ir desde um apoio que considere todas as possibilidades e sugira as 

melhores opções ao tomador de decisão até um apoio que apenas forneça informações ao 

tomador de decisão, para que ele possa interpretar, analisar e decidir, sendo que, com estas 

perspectivas e dimensões envolvidas no apoio à decisão, a área se desenvolveu em uma 

variedade de direções diferentes - essas direções ofereceram diferentes focos e contribuições 

(Mora, Forgionne, & Gupta, 2002). Processos estocásticos foram adicionados para determinar 

a  probabilidade dos eventos,  resultando em um modelo que colaborou com o tomador de 

decisão a formar suas opiniões (Wysocki & Young, 1990). 

De acordo com Bell, Raiffa e Tversky (1988),  consegue-se distinguir três diferentes 

perspectivas no estudo da tomada de decisão. Na primeira perspectiva, a normativa, o foco está 

na escolha racional. Construídos a partir de suposições básicas – axiomas, os modelos 

normativos são o que as pessoas consideram fornecer apoio lógico para suas decisões. No 
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domínio do apoio à decisão sob risco ou incerteza, os principais modelos normativos para 

escolhas racionais são o modelo de utilidade esperada de Von Neumann e Morgenstern (1944) 

e o modelo de utilidade esperada subjetiva de Savage (1972). Além desses, a teoria 

probabilística e a estatística Bayesiana também fornecem base normativa (Smith & Von 

Winterfeldt, 2004). 

Na perspectiva descritiva, o foco está em como as pessoas realmente decidem. Os 

estudos descritivos podem desenvolver modelos matemáticos de comportamento, mas são 

avaliados pelas predições que correspondem às decisões que as pessoas tomam de fato. O 

modelo da teoria da perspectiva de Kahneman e Tversky (1990), é um dos modelos descritivos 

de tomada de decisão sob incerteza que mais se destaca, sendo refinado mais tarde em Tversky 

e Kahneman (1993).  

A perspectiva prescritiva colabora com as pessoas para a tomada de melhores decisões, 

por meio  do uso de modelos normativos, com a noção das limitações e realidades descritivas 

do julgamento humano. Pode-se, por exemplo, construir um modelo matemático para ajudar 

uma empresa a decidir se deve realizar um determinado projeto. A não inclusão de todas as 

incertezas e fatores realmente envolvidos no problema, provavelmente incluiria aproximações 

da realidade para que se tornasse mais simples de formular, avaliar e resolver. Os modelos 

prescritivos são avaliados de maneira pragmática, como: os tomadores de decisão os acham 

úteis? Ou ainda, o que é mais difícil de determinar,? Eles ajudam as pessoas a tomarem decisões 

melhores? (Smith & Von Winterfeldt, 2004).   

A análise de decisão é fundamentalmente uma disciplina prescritiva que é baseada nos 

fundamentos normativos e descritivos.  

2.3.2 Sistemas de apoio a decisão e a alocação e nivelamento de recursos humanos  

O suporte de software é um item indispensável para várias funções do gerenciamento 

de projetos e não poderia ser diferente para os projetos de TI. Os profissionais usam largamente 

os softwares de gerenciamento de projetos como o Microsoft Project © e o Primavera da Oracle 

©, principalmente para o planejamento do caminho crítico (CPM). O planejamento do 

cronograma e os usos de recursos são mostrados em gráficos de Gantt e histogramas. No 

entanto, as informações fornecidas variam entre esses pacotes e também quando comparados 

com os resultados teóricos (Hazır, 2014). 
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Nos dias de hoje, as planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel ©, são 

inevitavelmente usadas em todas as indústrias. Muitas funções de suporte a decisão podem ser 

realizadas por elas e também muitos modelos de otimização podem ser implementados por meio 

delas. Por este motivo, os sistemas de suporte a decisão baseados em planilhas oferecem um 

potencial significativo de aplicação (Hazır, 2014). 

O problema da alocação de recursos humanos em TI especificamente, envolve um 

conjunto de profissionais e um conjunto de atividades. Cada profissional possui um grupo de 

características (competências, conhecimentos, experiências, formação acadêmica, 

certificações, posição dentro da organização, entre outros). Cada uma destas características 

apresenta uma determinada intensidade - por exemplo, grande conhecimento em banco de 

dados ou conhecimentos de sistemas operacionais – ou apresentar indisponibilidade em 

diferentes períodos do tempo. Estar indisponível em um período significa que o profissional 

não pode ser alocado a nenhuma atividade de projeto naquele período. Essa indisponibilidade 

pode ser por diversos motivos, entre eles férias, alocação a outra atividade no mesmo período, 

licenças, treinamentos, entre outros (Barreto, 2003).  

Assim, ainda segundo Barreto (2003) o problema da alocação de recursos humanos 

implica em atribuir um profissional a cada atividade, tendo em consideração as seguintes regras:  

(1) Para que um profissional seja alocado a uma atividade, precisa possuir as 

características necessárias para a atividade, no mínimo em intensidade igual 

(2) Para que um profissional seja atribuído a uma atividade, este não pode estar 

indisponível no período em que a atividade será executada;  

(3) Um profissional está indisponível para realizar uma atividade se:  

 Houver alguma indisponibilidade registrada para o período da atividade 

(férias, licença, viagem, entre outros);  

 Se estiver alocado em outra atividade no período e o número de horas 

trabalhadas por dia nessa atividade for igual ao número de horas máximo 

trabalhado por dia pelo profissional (respeitar o nivelamento do recurso); 

 Se estiver alocado a outra atividade no período e o número de horas 

trabalhadas por dia nessa atividade for menor que o número de horas 

máximo trabalhado por dia pelo profissional, mas o número de horas 
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restante não for suficiente para alocar o profissional na atividade 

desejada no período (respeitar o nivelamento do recurso); 

Segundo (Hazır, 2014), os sistemas de apoio a decisão devem conter dois componentes 

importantes: 

(1) Modelos analíticos e modelos de solução de algoritmos – isto é a base para a 

simulação e otimização. A simulação usa uma distribuição aleatória, iniciando com 

a amostragem de uma duração de atividade para facilitar o entendimento da 

complexidade do projeto. A estimativa do prazo para se completar o projeto e o 

respectivo custo devem ser fornecidos. A otimização reside no uso da técnica 

matemática de programação linear, bem como a análise da rede de tarefas do projeto. 

Por fim, os módulos de simulação e otimização devem interagir, com troca de dados 

e informações para obter a melhor solução possível. 

(2) Apresentação dos dados e interface gráfica – Os executivos normalmente 

consideram muitas alternativas antes de tomarem alguma decisão. Eles preferem 

gerar estas alternativas, modificá-las e fazer análises usando várias representações 

visuais, que eventualmente estão contidas nos pacotes de softwares comerciais. A 

representação em modo visual influencia a qualidade das decisões tomadas pelos 

executivos, sendo que os gráficos mostrando variações e tabelas numéricas são 

encontrados como sendo os meios mais efetivos.  

2.4 ELABORAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DE ESTUDO 

Considerando os objetivos específicos da questão de pesquisa apresentada neste estudo, 

por meio de uma análise cruzada do referencial teórico, pode-se formular pontos específicos de 

estudo que geraram as proposições, para se estabelecer uma forma do modelo proposto. 

2.4.1 Proposição 1 (P1) 

A organização identifica o caminho crítico em todos os seus projetos. 

Schwalbe (2013) ressalta que os métodos clássicos como o PERT (Project Evaluation 

and Review Technique) e o CPM (Critical Path Method) colaboram no cálculo de estimativas 

de duração das tarefas e melhor tempo para a execução do projeto. Koulinas e Anagnostopoulos 
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(2011) afirmam que o CPM tem sido usado como ferramenta de controle e apoio para os 

gerentes de projetos. O PMI (2013) coloca que o CPM é um método usado para estimar a 

duração mínima do projeto e determinar o montante de folga no cronograma do projeto, 

considerando a rede lógica de atividades do projeto. Assim, é com destaque desses autores que 

uma organização voltada a projetos, deve identificar o caminho crítico em todos os seus 

projetos, para que o planejamento do prazo do projeto não seja afetado e os custos não 

ultrapassem o orçamento previsto. 

Hazır (2014) ressalta a importância da colaboração de ferramentas de software, 

destacando que os profissionais de gerenciamento de projetos usam largamente os softwares de 

gerenciamento de projetos como o Microsoft Project © e o Primavera da Oracle ©, usados 

principalmente para o planejamento do caminho crítico (CPM). 

Portanto, a identificação do caminho crítico deve ser utilizada para estimar a duração 

mínima do projeto e determinar o montante de folga no cronograma do projeto. O seu 

planejamento e a correspondente alocação de recursos humanos devem considerar atrasos no 

projeto como um todo, quando existirem lacunas de ofertas de recursos com as competências 

esperadas. Uma ferramenta de software como apoio é recomendada. 

2.4.2 Proposição 2 (P2) 

Alocação de recursos humanos deve começar pelas tarefas do caminho crítico. 

Para se ter o planejamento do projeto, armazenamento de dados e manutenção de 

histórico da alocação de recursos, é proposto o uso da ferramenta de software com característica 

de trabalho de cálculo do caminho crítico (CPM - Critical Path Method), para se obter a 

proposição inicial de alocação de recursos humanos, que deve começar pelas tarefas do caminho 

crítico para não impactar a duração total planejada para o projeto – a falta de recursos humanos  

para realização de uma tarefa do caminho crítico gera atraso na tarefa específica e consequente, 

atraso no projeto como um todo. Este ponto é destacado por Kastor e Sirakoulis (2009) ao 

afirmarem que o Microsoft Project © têm em suas funcionalidades, a alocação de recursos, 

usando algoritmos baseados em priorização das tarefas a serem executadas, para alocação 

desses recursos.  
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Hazır (2014) novamente coloca que o suporte de software é um item indispensável para 

várias funções do gerenciamento de projetos e não poderia ser diferente para os projetos de TI 

e que, os profissionais usam largamente os softwares de gerenciamento de projetos como o 

Microsoft Project ©, principalmente para o planejamento do caminho crítico (CPM). 

2.4.3 Proposição 3 (P3) 

Restrições de recursos humanos exigem controle da quantidade e competências 

desses recursos. 

Para Cheng et al. (2013), a restrição de recursos é o fator chave que influencia o ciclo 

de desenvolvimento e benefícios dos projetos. Brucker et al. (1998) afirmam que o 

planejamento de um projeto tem que levar em conta a distribuição de recursos no tempo, em 

atividades dependentes. Neste ponto, Roca et al. (2008) colocam que o RCPSP (Resource 

Constrained Project Scheduling Problem) precisa responder a seguinte questão: “Dada uma 

disponibilidade de recursos, qual a melhor maneira para a programação de atividades que 

completa o projeto no menor tempo?”. 

Assim, as restrições de recursos humanos influenciam na decisão de alocação desses 

recursos nas atividades do projeto. Estas restrições podem ser por falta de recursos necessários 

em quantidade ou competências, licenças, férias ou já estarem alocados em outros projetos, 

influenciando diretamente o ciclo de andamento dos projetos e respectivos benefícios. 

2.4.4 Proposição 4 (P4) 

Os modelos e métodos utilizados para a alocação de recursos humanos contribuem 

para o processo de tomada de decisão. 

Em seu trabalho de avaliação de portfólio de projetos de desenvolvimento de novos 

produtos, Oh et al (2012) enfatizam que a sobrevivência e o crescimento de uma empresa estão 

associados a um número de métodos que ajudam no suporte a decisão, devido as rápidas 

mudanças que ocorrem no mercado. Smith e Von Winterfeldt (2004) discutem a avaliação dos 

modelos prescritivos quanto a sua utilidade para uma tomada de decisão melhor.   

Neste tópico também se inserem as questões de ambientes de multi-projetos e 

consequentemente a troca de recursos entre projetos. Taghaddos et al. (2012) destaca que os 
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recursos vindos de um projeto concorrente necessitam passar por uma adaptação e requerem 

um tempo para iniciar, diminuindo a produtividade no projeto. Já Yang & Fu (2014) propõem 

um modelo de responsabilidades de tomada de decisão na alocação de recursos em ambientes 

de multi-projetos, com um comitê de priorização de projetos, em constante negociação com os 

gerentes de projetos e o escritório de projetos (Project Management Office ou PMO). 

2.4.5 Proposição 5 (P5) 

O nivelamento pode ser feito simultaneamente à alocação de recursos humanos. 

 Koulinas e Anagnostopoulos (2011) colocam que a preocupação principal associada 

com o gerenciamento de recursos foi formulada como RCPSP (Resource Constrained Project 

Scheduling Problem) e o RLP (Resource Leveling Problem). Menesi et al. (2013) procuraram 

mostrar a solução simultânea de restrições de recursos e prazo de entrega (deadline) em projetos 

complexos. Já Megow et al. (2011) afirmam que no nivelamento de recursos, as diferentes 

funções dos modelos e algoritmos como o tradeoff de custo-prazo, restrições, contratação de 

recursos externos, turnos de trabalho, o nivelamento em si e a análise de risco são fundamentais 

para o processo de decisão do gerente de projetos.  

Barreto (2003) e Roca et al. (2008) destacam que o problema de alocação de recursos 

humanos em TI especificamente, envolve um conjunto de profissionais e um conjunto de 

atividades - estar indisponível em um período significa que o profissional não pode ser alocado 

a nenhuma atividade de projeto naquele período, bem como as precedências e as restrições de 

recursos devem ser satisfeitas (programação factível) e a duração do projeto (makespan) é 

minimizada. 

Ainda, Hegazy e Menesi (2010) propõem a decomposição da duração de cada atividade 

em segmentos de tempos separados, com o objetivo de aumentar a granularidade e a 

visualização da alocação e o consequente nivelamento dos recursos humanos em um projeto. 

Assim, conclui-se que durante as alocações, é necessário fazer o seu nivelamento. No 

momento do planejamento do projeto, este nivelamento pode ser feito simultaneamente com a 

alocação, já propondo uma alocação ideal. Este nivelamento simultâneo pode ser realizado com 

a colaboração de uma ferramenta de software para apoio a decisão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia é uma disciplina que procura estudar, avaliar e compreender os diversos 

métodos que existem para a realização de uma pesquisa acadêmica. Uma metodologia deve 

examinar, avaliar e descrever métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o 

processamento de informações, sempre visando o encaminhamento e a resolução de problemas 

ou questões de investigação (Prodanov & Freitas, 2013). 

Método é um caminho que objetiva alcançar um determinado fim e, sendo o método 

científico um traço característico da ciência, este se constitui um instrumento básico que ordena 

o pensamento e traça os procedimentos aos cientistas. 

Tendo já definida a questão de pesquisa: “Como alocar e nivelar recursos humanos 

de maneira integrada, para projetos de TI em fase de planejamento? precisa-se definir um 

método adequado para respondê-la. Este capítulo apresenta o método, estratégias e as técnicas 

de pesquisa utilizadas para responder esta questão. 

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A pesquisa empírica realizada neste estudo pode ser classificada como positivista, 

exploratória, qualitativa, indutiva e será abordada por meio do método de estudo de caso. 

O positivismo tem suas origens associadas as ideias de Augusto Comte (1798-1857) e 

suas raízes no empirismo. O positivismo tem em comum com o empirismo a desconfiança na 

especulação em excesso. O primeiro traço marcante do positivismo clássico é a busca pela 

explicação dos fenômenos a partir da identificação das suas relações, bem como a exaltação à 

observação dos fatos. Porém, ao contrário do que preceitua o empirismo, o positivismo 

considera que seja imprescindível a existência de uma teoria para nortear as observações – não 

aceita outra realidade que não seja a dos fatos que podem ser observados, rejeitando a visão 

subjetiva dos fenômenos, bem como a pesquisa intuitiva (Martins & Theóphilo, 2009). 

A pesquisa exploratória visa disponibilizar informações adicionais sobre o assunto a ser 

investigado, possibilitando uma definição e delineamento – orientar a fixação dos objetivos, 
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bem como a formulação de hipóteses ou apontar um novo tipo de enfoque para o assunto 

(Prodanov & Freitas, 2013).  

Para se entender uma abordagem qualitativa, deve-se ter em mente que o homem, na 

sua tentativa de entendimento da realidade, promove a pesquisa, relacionando informações de 

fatos, dados e evidências para a solução de um problema em uma realidade social (Martins & 

Theóphilo, 2009).  

Na pesquisa qualitativa há uma relação entre o mundo real (objetivo) e o sujeito 

(subjetivo). Martins e Theóphilo (2009) citam que foi o pesquisador Lazarsfeld que deu início 

as pesquisas qualitativas, identificando três indicadores qualitativos: (1) situações onde a 

evidência qualitativa substitui a informação estatística; (2) capturar dados psicológicos; (3) 

descobrir e entender a complexidade e interação dos elementos relacionados ao estudo. É 

possível distinguir duas fases no processo de análise qualitativa. A primeira diz respeito ao 

trabalho de campo – o pesquisador à medida que coleta informações e evidências, também 

organiza o material em partes, relacionando-as e identificando tendências e padrões. Na 

segunda fase, estas tendências são reavaliadas, buscando-se relações em nível de abstração mais 

elevado (Martins & Theóphilo, 2009). 

Os métodos de pesquisa podem ser indutivos ou dedutivos. Estes métodos deixam claro 

os procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos 

fatos da natureza e da sociedade. São desenvolvidos a partir de um alto grau de abstração, 

fornecendo ao pesquisador o alcance da sua investigação. O método indutivo é responsável pela 

generalização, ou seja, parte de algo particular para uma questão mais ampla, mais geral 

(Prodanov & Freitas, 2013). 

O método dedutivo, visto pela interpretação clássica, parte do geral e desce ao particular. 

É base do método dedutivo partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras, 

predizendo a ocorrência de casos particulares com base na lógica. Este método foi proposto por 

racionalistas como Descartes e pressupõe que a razão é capaz de levar ao conhecimento 

verdadeiro – uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, do geral para o particular, leva 

a uma conclusão. O método dedutivo tem ampla aceitação em ciências como física e 

matemática, mas nas ciências sociais é mais restrito em função da necessidade de se obter 

argumentos gerais (Prodanov & Freitas, 2013). 
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Conforme Yin (2010), o uso de estudos de casos como estratégia de pesquisa, podem 

ser usados em muitas situações, onde se inclui os estudos organizacionais e gerenciais. Assim, 

neste estudo foi usado o estudo de caso, como estratégia principal para o planejamento, análise 

e para as exposições de ideias, como recomendado por Yin (2010), e não apenas como uma 

forma de coleta de dados em um trabalho de campo. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

3.2.1 Questão de Pesquisa 

Em qualquer estudo científico, o fator de maior importância é a definição da questão de 

pesquisa. É necessário reservar tempo, paciência e muita perseverança para a realização desta 

tarefa – uma questão de pesquisa mal formulada pode comprometer todo o estudo. Como 

exemplo, um pesquisador quando resolve estudar apenas uma organização ou um setor de uma 

empresa, deverá contar com o apoio dos responsáveis da unidade em estudo para desenvolver 

a sua pesquisa, sendo este um fator fundamental para o sucesso do seu estudo de caso (Martins 

& Theóphilo, 2009). 

Conforme destaca Yin (2010), as questões de pesquisa do tipo “o que” são em geral 

exploratórias. Questões do tipo “quem”, “onde”, “quanto” e “quantos” favorecem estratégias 

de levantamento de dados ou análise de registros em arquivos. Já, questões do tipo “como” e 

“por que” são mais explanatórias e será muito provável que levem ao uso de estudos de casos, 

pesquisas históricas e experimentais, como estratégias da pesquisa escolhida. Isto se deve ao 

fato que este tipo de questão tem ligações operacionais que necessitam ser verificadas ao longo 

do tempo e não devem ser vistas como meras repetições ou incidências. 

No contexto deste estudo, considera-se que os projetos de TI em uma organização 

necessitam de recursos humanos com treinamento e competências desenvolvidas, para terem 

sua alocação e nivelamento planejados, em atividades desses projetos, de maneira a minimizar 

custos e prazos, levando a questão de pesquisa sendo tratada neste estudo: Como alocar e 

nivelar recursos humanos de maneira integrada, para projetos de TI em fase de 

planejamento? 
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3.2.2 Proposições de estudo 

Para a conceitualização do modelo, será usado o objeto principal e objetivos específicos 

da questão de pesquisa ora apresentada, utilizando a colaboração do referencial teórico para 

apoio desta conceitualização. Por meio desta análise cruzada, serão formuladas proposições 

para se estabelecer a forma final do modelo proposto. Para a elaboração das proposições, foram 

utilizados os aspectos relevantes identificados no referencial teórico, indicados pelos autores na 

tabela 1:  

Tabela 1: Autores utilizados na elaboração das proposições 

Proposição Autores utilizados Número de 

autores utilizados 

1 - A organização identifica o caminho crítico 

em todos os seus projetos. 

Schwalbe (2013) 

PMI (2013) 

Hazir (2014) 

 

3 

2 - Alocação de recursos humanos deve 

começar pelas tarefas do caminho crítico. 

Kastor e Sirakoulis (2009)  

Hazir (2014) 

 

2 

3- Restrições de recursos humanos exigem 

controle da quantidade e competências desses 

recursos. 

Cheng et al. (2013) 

Brucker et al. (1998) 

Roca et al. (2008) 

 

3 

4 - Os modelos e métodos utilizados para a 

alocação de recursos humanos contribuem 

para o processo de tomada de decisão. 

Oh et al (2012) 

Smith e Von Winterfeldt (2004) 

Taghaddos et al. (2012)  

Yang & Fu (2014) 

 

4 

5 - O nivelamento pode ser feito 

simultaneamente à alocação de recursos 

humanos. 

Koulinas e Anagnostopoulos (2011)  

Megow et al. (2011)  

Barreto (2003) 

Roca et al. (2008) 

Hegazy e Menesi (2010) 

5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.2.3 Unidade de análise 

A princípio, os termos “unidade de análise” e “caso” são sinônimos (Yin, 2010). No 

princípio dos estudos de caso, este fato atormentou muitos pesquisadores. Em um estudo de 

caso clássico, um "caso" pode ser um indivíduo, sendo observado que os primeiros estudos de 

caso de sociologia eram relatos de vida, tais como delinquentes juvenis e indivíduos em 

péssimas condições. O "caso" também pode ser algum evento ou entidade e não mais um único 

indivíduo. Uma unidade de análise para um estudo de caso pode ser escolhida, por exemplo, 

entre a economia de um país, uma indústria no mercado global, uma política econômica ou o 

comércio ou fluxo de capital entre dois países. Uma unidade de análise exige um tipo de 

pesquisa diferente e uma estratégia própria de coleta de dados. A especificação correta de 
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questões primárias da pesquisa, traz como consequência a seleção apropriada da unidade de 

análise (Yin, 2010). 

Assim, é importante se ter em mente a unidade de análise. Como direção geral, a 

definição de uma unidade de análise (e assim, do caso) está relacionada à maneira como as 

questões iniciais da pesquisa foram definidas. Um estudo de caso é uma investigação empírica 

de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2010). 

A unidade de análise escolhida para este estudo foram os projetos da diretoria de 

projetos de infraestrutura de TI em uma grande empresa de serviços de outsourcing de TI, com 

um faturamento anual em torno de 2,5 bilhões de reais. Esta unidade é importante para o 

presente trabalho, pois utiliza recursos humanos de outras áreas da empresa em uma estrutura 

gerencial matricial, onde a alocação de recursos humanos e seu nivelamento são motivos de 

negociações constantes com uso de algumas ferramentas de software. Esta empresa tem por 

especialidade ambientes e operações de missão crítica de TI para os seus clientes. A gestão de 

infraestrutura de TI procura oferecer uma gestão eficiente de ambientes heterogêneos, além de 

oferecer modelos de entrega diferenciados e acordos de nível de serviço aderentes tanto aos 

requisitos de TI e também do negócio. 

A diretoria de projetos citada é dividida em três gerências de portfólio de projetos que 

atendem empresas clientes diferentes, em ramos de atividades diversos. A designação de um 

projeto (cliente) para um dado gerente de portfólio segue simplesmente o critério daquele que 

estiver com menos projetos – balanceamento de número de projetos, já que os projetos têm o 

mesmo tamanho e complexidade.  

Nestas condições, no planejamento do projeto, após a aprovação das propostas técnica 

e comercial pelo cliente, a previsão dos recursos humanos com as competências adequadas se 

faz necessária, como um dos itens principais que compõe o planejamento. Os gerentes de 

projetos são os responsáveis pela definição, negociação e alocação dos recursos humanos 

necessários para o planejamento dos projetos e foram o foco das entrevistas realizadas. 

A figura 10 mostra o organograma da organização em análise: 
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Figura 10: Organograma da organização em análise 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Todos os gerentes de projetos entrevistados trabalham na área de gerência de projetos 

de transição de infraestrutura de TI, que são projetos onde o cliente contrata a mudança de sua 

infraestrutura de TI para o datacenter da empresa em análise, com atualização e modernização 

desta infraestrutura. Esta mudança de infraestrutura engloba, de um modo geral, atividades de 

troca hardware de servidores (sistemas operacionais como Windows, Unix e Linux) e redes, 

atualizações e migrações de banco de dados (p.ex.: Oracle ©, SQL Server © e Big Data como 

SAP HANA ©), implantação de segurança da informação (redes e dados), balanceamento de 

carga de dados e atualizações de versões de aplicativos como SAP ©. Embora estes projetos de 

migração tenham um padrão de execução de atividades, possuem particularidades contratadas 

especificamente por cada cliente fazendo com que cada projeto seja único. Todos estes projetos 

são tratados como complexos pela organização em análise e tem várias atividades que possuem 

restrições de horários de execução, como por exemplo, só podem ser executadas fora do horário 

comercial, o que faz com que a questão de alocação e nivelamento de recursos humanos tenha 

uma importância de destaque na organização.  

É importante destacar neste ponto que subunidades de análises em um estudo de caso 

único, como apresentado acima, Yin (2010) destaca que essas subunidades podem 

frequentemente colocar boas oportunidades de análise, melhorando o resultado do estudo de 

caso único. 
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O período analisado será delimitado pela base de dados de projetos disponíveis para 

extração eletrônica, ou seja, os projetos de TI iniciados no período de 01/07/2014 a 31/12/2015. 

3.2.4 Protocolo para o estudo de caso  

Segundo Yin (2010), o protocolo para um estudo de caso é mais que um questionário. 

Ele é o instrumento contendo procedimentos e regras gerais a serem seguidas. Ainda conforme 

o autor, o protocolo é a maneira principal de se aumentar a confiabilidade de uma pesquisa e 

deve orientar o pesquisador na condução do estudo de caso. 

Assim, para este estudo, foi elaborado um protocolo que seguiu o seguinte processo: 

(1) Entrega aos entrevistados de uma descrição da pesquisa sendo elaborada, juntamente 

com as questões que foram formuladas; 

(2) Levantamento prévio dos dados dos entrevistados - Nome, área, cargo/função, 

tempo na área de gestão de projetos, tempo na organização, formação acadêmica, 

certificações profissionais, telefone e e-mail; 

(3) Protocolo de entrevista: 

a. Agenda com data, hora e local da entrevista bem definidos e previamente 

acordados; 

b.  Pede-se a gravação digital da entrevista para efeito de clareza, reprodução e 

eficiência no tempo de entrevista, eliminando anotações; 

c.  Tempo previsto de cada entrevista – 1 hora; 

d.  Foi necessário a coleta de informações de documentação de projetos - ao 

plano de projetos, as atas das reuniões de kick-off e planejamento de alocação 

de recursos humanos. 

(4) Foram dados pertinentes ao estudo, os projetos de TI iniciados no período de 

01/07/2014 a 31/12/2015. 

3.2.5 Procedimentos de coleta de dados 

Yin (2010) explica que devido ao processo de coleta de dados especificamente para o 

estudo de caso, ser mais complexo que nos outros métodos de pesquisa, este fornece três 

princípios que usados apropriadamente, podem ajudar a tratar dos problemas de 

estabelecimento da validade do construto e da confiabilidade da evidência do estudo de caso. 
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(1) Usar múltiplas fontes de evidência: o uso de apenas uma fonte de evidência não é 

recomendada para a condução de um estudo de caso, pois a triangulação de dados 

originados de diversas fontes é um dos pontos fortes desse método.  

(2) Criar um banco de dados do estudo de caso: os dados coletados são organizados e 

documentados de forma que sejam facilmente recuperáveis. Os componentes da 

base de dados são as notas (anotações do pesquisador resultantes de entrevistas ou 

análise de documentos); documentos (materiais utilizados para análise que devem 

ser armazenados e indexados por uma bibliografia comentada); tabelas (dados 

quantitativos que podem ser armazenados em arquivos computadorizados) e as 

narrativas (gravações ou atas das entrevistas). 

(3) Manter o encadeamento das evidências: permite que um observador siga a variação 

de qualquer evidência das questões de pesquisa iniciais para finalizar as conclusões 

do estudo de caso. 

Na figura 11 são explanados os pontos fortes de fracos das fontes de evidências (dados) 

utilizadas neste estudo, conforme indicado por (Yin, 2010). 

Figura 11: Pontos fortes e fracos das fontes de evidências utilizadas no estudo 

Fonte de evidência  Pontos fortes  Pontos fracos  

Documentação   Estável – pode ser revista repetidamente.  

 Discreta – não foi criada em 

consequência do estudo de caso.  

 Exata – contém nomes, referências e 

detalhes exatos de um evento.  

 Ampla cobertura – longo período de 

tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes.  

 Recuperabilidade – pode ser difícil de 

encontrar. 

 Seletividade parcial, se a coleção for 

incompleta. 

 Parcialidade do relatório – reflete 

parcialidade (desconhecida) do autor. 

 Acesso – pode ser negado 

deliberadamente. 

Registros em 

arquivo  
 [Idem a documentação].  

 Precisos e geralmente quantitativos.  

 [Idem a documentação]. 

 Acessibilidade devido a razões de 

privacidade. 

Entrevistas   Direcionadas – focam diretamente os 

tópicos do estudo de caso.  

 Perceptíveis – fornecem inferências 

explanações causais percebidas.  

 Parcialidade devido às questões mal 

articuladas. 

 Parcialidade da resposta. 

 Incorreções devido à falta de memória. 

 Reflexividade – o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir.  

Fonte: Adaptado de Yin (2010, p.129) 

O presente estudo, em relação aos registros em arquivos, utilizou a extração de relatórios 

disponibilizados na ferramenta Sharepoint da Microsoft ©, utilizados pelo PMO da 

organização. No tocante às evidências documentais, estas serão coletadas da mesma ferramenta 

do PMO. A documentação e registros em arquivos coletados estão relacionados ao plano de 
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projetos, as atas das reuniões de kick-off de projetos e o planejamento de alocação de recursos 

humanos nestes projetos. 

Foi feito o uso de gravador em todas as entrevistas, com consentimento explícito do 

entrevistado. As entrevistas foram transcritas pelo autor-pesquisador deste estudo. Para 

preservar o anonimato dos entrevistados e da organização analisada, houve a supressão dos 

nomes dos entrevistados nas transcrições, sendo substituído por um código do tipo “PGP_nn”, 

onde “PGP” significa “profissional de gestão de projetos” e “nn” é um número sequencial 

iniciando em 01 e indo até 10. Ainda, por questão de preservação de anonimato nos documentos 

e arquivos, foram excluídos os logotipos e nomes da organização em análise, bem como, 

eventuais nomes de pessoas físicas foram substituídos por nomes fictícios.  

 

3.2.6 Vinculação de dados às proposições 

Segundo (Yin, 2010), a vinculação dos dados às proposições indicam com antecedência 

os passos da análise de dados na pesquisa de estudo de caso. O objetivo é estar atento às opções 

importantes e a como elas podem adequar-se ao seu estudo de caso. Outro ponto importante 

citado pelo autor é não coletar dados em demasia que não serão usados no futuro ou coletar 

poucos dados, impedindo a análise desejada. 

As formas de vinculação de dados às proposições podem ser: (1) combinação de padrão; 

(2) construção de explanações; (3) análise de séries temporais; (4) modelos lógicos e (5) síntese 

de casos cruzados. Para as análises reais, os dados do estudo de caso devem refletir diretamente 

as proposições iniciais do estudo (Yin, 2010). 

3.2.7 Procedimentos de análise de dados  

Como não há um roteiro delineado para se analisar os resultados de um estudo de caso, 

Martins e Theóphilo (2009) recomendam que a maior parte da avaliação e análise de dados seja 

realizada paralelamente ao trabalho de coleta. 

A análise de um estudo de caso necessita verificar que todas as evidências importantes 

foram abordadas e conseguiram dar sustentação às proposições que dirigiram toda a 

investigação. Assim, a qualidade das análises será notada pelo tratamento e discussão das 

principais interpretações concorrentes, bem como a exposição dos aspectos mais significativos 
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do caso sob estudo e de possíveis laços com outras pesquisas semelhantes. De acordo com Yin 

(2010, p. 154) “a análise dos dados consiste no exame, na categorização, na tabulação, no teste 

ou nas evidências recombinadas de outra forma, para tirar conclusões baseadas empiricamente”.  

É importante possuir uma estratégia analítica, com o objetivo final de tratar as 

evidências de uma maneira justa, produzindo conclusões analíticas e assim, eliminando 

interpretações alternativas. A estratégia preferida é seguir as proposições teóricas que levaram 

ao estudo de caso, que por consequência levam a revisões feitas na literatura e às novas 

interpretações que possam surgir. As proposições dão forma ao plano de coleta de dados e 

moldam a prioridade das estratégias analíticas relevantes (Yin, 2010). 

Yin (2010) e Martins e Theóphilo (2009) acrescentam que não se deve esquecer do uso 

do material bibliográfico e de outras naturezas que compõem a plataforma teórica do referido 

estudo, que servem de importante base para a sustentação das análises, classificações, 

categorizações, teorizações, comentários e conclusões. 

Neste estudo, a estratégia analítica geral utilizada foi a de proposições teóricas 

combinada com o uso de dados qualitativos. Se considera que a estrutura da pesquisa está 

aderente, ligando a questão de pesquisa, o referencial teórico, o estabelecimento de premissas 

e a definição das proposições teóricas do estudo. Além disso, será utilizada uma base com dados 

quantitativos fortalecendo assim a análise dos dados. 

Com a formulação da questão de pesquisa, revisão bibliográfica e objetivos específicos 

da pesquisa, foram geradas proposições, para se propor um modelo associado a problematização 

da pesquisa. Foram elaboradas cinco proposições como guia deste estudo, para ser possível esta 

fase de análise e interpretação dos dados, que foram coletados a partir das entrevistas, 

evidências documentais e arquivos eletrônicos de trabalho da organização. 

Uma vez determinada uma lógica para análise, a estrutura utilizada para se efetuar o 

cruzamento das informações, foi utilizado o seguinte delineamento para cada proposição: 

(1) Apresentação da proposição em estudo; 

(2) Apresentação das questões colocadas aos entrevistados; 

(3) Descrição das informações colhidas em pesquisa de campo; 
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(4) Análise das evidências documentais e arquivos eletrônicos extraídos dos sistemas 

internos da organização; 

(5) Interpretação dos dados, incluindo a apresentação de eventuais achados novos, não 

descritos anteriormente; 

(6) Verificação da proposição com base nas práticas encontradas na organização - 

atendida, atendida parcialmente ou não atendida. 

Para que uma proposição seja considerada atendida, atendida parcialmente ou não 

atendida, será estabelecido critérios qualitativos. Conforme Yin (2010), em uma análise de um 

estudo de caso, uma das estratégias é se utilizar de uma lógica de adequação a um padrão. 

Assim, será analisado a aderência da resposta às perguntas da entrevista em relação a 

proposição (Sim/Não).  

Será estabelecido o critério que se o total de respostas aderentes constantes em uma 

proposição for maior que 90%, a proposição será considerada atendida. Se o total de respostas 

aderentes estiver entre 60% e 89% será considerada como atendida parcialmente e abaixo de 

59%, será considerada não atendida. O apêndice B desta dissertação, contém os resultados com 

os critérios aqui descritos. 

3.3 PROPOSIÇÃO DO MODELO 

Um modelo tem basicamente seis funções, conforme indicam Martins e Theóphilo 

(2009) : 

(1) Seletiva – permite a visualização e compreensão de fenômenos complexos. 

(2) Organizacional – classifica os elementos da realidade segundo um esquema: 

a. Especifica de maneira adequada as propriedades e características de um 

fenômeno; 

b. Deve conter categorias mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas; 

(3) Fertilidade – evidencia outras aplicações em distintas situações;  

(4) Lógica – permite explicar como ocorre um fenômeno;  

(5) Normativa – permite prescrições;  

(6) Sistêmica – orienta os procedimentos de forma sequencial e estruturada. 
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Ainda, conforme Martins e Theóphilo (2009), existem cinco etapas para a construção 

de um modelo, exemplificadas na figura 12. 

Figura 12: Etapas para a construção de um modelo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Martins e Theóphilo (2009) 

(1) Conceituação – investigação de teorias que ajudem a explicar o fenômeno 

representado. Depende da visão do pesquisador – entendimento sobre o homem, a 

sociedade, a organização, entre outros. Depende ainda da capacidade de formular 

conceitos, definições, construtos, postulados e problemas relevantes da realidade 

sendo investigada. 

(2) Modelagem – processo de melhoramento e evolução por meio da elaboração de 

representações mais simples e eficazes. Deve ser entendido dinamicamente em 

termos de um processo contínuo de aprendizagem.  

(3) Solução do modelo operacional – inter-relacionamento entre o modelo operacional 

do sistema e a solução desejada. 

(4) Implementação – adoção dos resultados obtidos por meio da solução do modelo 

operacional. Pode evidenciar um processo de transição ou mudança organizacional. 

(5) Validação – capacidade de explicação e de previsão do modelo. 

Para efeito desta dissertação, será apresentado a conceitualização do modelo e sua 

modelagem, sendo que a solução do modelo operacional será analisada via estudo de caso 

único. A implementação e validação não foram objetos deste estudo, pois não foram realizadas 

essas etapas na organização em análise, devido as restrições de orçamento e tempo. 
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3.3.1 Conceitualização 

Conforme a revisão bibliográfica, a alocação e nivelamento de recursos humanos em 

projetos de TI necessitam de um sistema de apoio a decisão, baseado em software específico, 

que aponte as alocações mais indicadas nas atividades de um projeto e lacunas de 

disponibilidade de recursos e competências, respeitando as necessidades de prazos 

(representadas pelo caminho crítico) e custos (representadas pela melhor alocação e 

nivelamento dos recursos humanos nas atividades do projeto), obtendo a melhor solução de 

balanceamento de prazo-custo e colaborando para o sucesso do projeto. 

Conforme as fases propostas por  Martins e Theóphilo (2009), serão usadas as três 

primeiras etapas para a construção de um modelo, conforme colocado na figura 12 e explicações 

adicionais já colocadas - conceitualização, modelagem, solução do modelo operacional.  

3.3.2 Modelagem 

Conforme já colocado anteriormente por Martins e Theóphilo (2009), o processo de 

modelagem é um processo de melhoramento e evolução por meio da elaboração de 

representações mais simples e eficazes. Deve ser entendido dinamicamente em termos de um 

processo contínuo de aprendizagem e não há um padrão a ser seguido para a construção de 

modelos. É um processo que tem por objetivo evoluir de modelos simples para modelos mais 

elaborados, o qual contém um forte componente de arte.  

Ainda, segundo Martins e Theóphilo (2009), a modelagem exige habilidades analíticas, 

minuciosas, formais e pensamento convergente que deve gerar um trabalho com categorias para 

o auxílio de explicações, análise-síntese e indução-dedução. A figura 13 mostra a síntese do 

modelo proposto nesta dissertação.  
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Figura 13: Modelo conceitual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse modelo, se procurará colocar as proposições de modo a serem utilizadas por uma 

organização de TI em seus projetos e validá-las para se obter um modelo para a alocação e 

nivelamento de recursos humanos em projetos de TI. A proposição 1 verificará a necessidade 

da identificação do caminho crítico como prática constante na organização e a utilização de 

uma ferramenta de software para sua identificação. A proposição 2 influencia tanto na alocação 

de recursos humanos como também no nivelamento desses recursos, onde se verificará a 

importância de se começar a alocação de recursos humanos pelo caminho crítico, a colaboração 

da ferramenta de software utilizada e dificuldades encontradas pelos gerentes de projetos da 

organização para a alocação de recursos humanos, bem como a frequência de análise e 

atualização das informações pertinentes a esta alocação. 

Com a proposição 3 será verificado como a restrição de recursos em quantidade e 

competências tem influência na gestão de alocações e nivelamentos de recursos humanos. Com 

a proposição 4 se procurará verificar a importância de modelos e métodos já existentes na 

organização que influenciam na tomada de decisão na alocação de recursos humanos, bem 

como a participação de comitês internos e eventualmente do PMO nas alocações. A proposição 

5, foca na gestão do nivelamento de recursos humanos e se esta pode ser feita simultaneamente 

com a alocação. 
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3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Martins e Theóphilo (2009) explicam que a maior limitação da estratégia de pesquisa 

de um estudo de caso é a possibilidade de contaminação do estudo pelas “respostas do 

pesquisador”. Assim, existe uma possibilidade do pesquisador ter uma falsa sensação de certeza 

sobre suas próprias conclusões.  

Os principais fatores limitantes para este estudo são: 

 Utilização dos dados de apenas uma empresa do setor de TI, dificultando a 

generalização do modelo para empresas de outros setores; 

 Restrição de recursos disponíveis para a coleta de dados - somente o autor; 

 Percebeu-se durante as entrevistas que os gerentes de projetos entrevistados, em 

nem sempre conheciam em detalhes todos os processos da empresa para 

alocação e nivelamento de recursos, devido ao grande número de processos e 

atividades de gestão distintas desses profissionais. 

 Alguns dos gerentes de projetos entrevistados eram pessoas conhecidas do 

pesquisador. Pode ter havido em algum momento vieses, porém não detectado 

pelo pesquisador, nas respostas obtidas em termos de esclarecimentos adicionais 

ou complementares devido ao entrevistado não conhecer bem um tópico sendo 

tratado nas questões formuladas e se sentir constrangido em tratar do assunto. 

 Foi realizado um pré-teste do questionário com outros gerentes de projeto que 

não da organização em análise. Neste pré-teste não houveram dúvidas quanto 

aos termos utilizados e respostas que poderiam ser fornecidas. Para os gerentes 

de projetos entrevistados no estudo de caso, o questionário foi enviado 

previamente, porém não se deve desprezar que pode ter havido respostas 

equivocadas por um mal entendimento de expressões e termos utilizados no 

questionário. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ENTREVISTAS E COLETA DE DADOS 

Dez entrevistas foram agendadas com gerentes de projetos em dezembro de 2015 e 

realizadas no período de 15 a 22 de janeiro de 2016. A extração eletrônica de documentos e 

arquivos foi realizada durante o mesmo período por ação direta dos gerentes de projetos 

entrevistados no acesso aos sistemas internos da empresa, autorizados previamente pelo diretor 

da área.  

Todos os entrevistados trabalham na área de gerência de projetos de transição de 

infraestrutura de TI, já explanado nos procedimentos metodológicos, no item Unidade de 

Análise. O questionário foi enviado previamente para os entrevistados para permitir reflexão 

prévia sobre o assunto e garantir uma reunião eficiente e produtiva e também, no final de cada 

entrevista, foi estimulado pelo entrevistador que o entrevistado podia fazer uso de comentários 

livres sobre o assunto de alocação e nivelamento de recursos humanos, que também foram 

utilizados nesta análise.  

A tabela 2 apresenta o perfil dos entrevistados. 

Tabela 2: Perfis dos gerentes de projetos entrevistados 

Código do 

Profissional 

Cargo na 

Organização 
Graduação 

Pós-

Graduação 
Certificações 

Tempo na 

Organização 

(anos) 

Tempo em 

Gestão de 

Projetos 

(anos) 

PGP_01 
Gerente de 

Projetos I 
Sim Não MCSE 4 1 

PGP_02 
Gerente de 

Projetos I 
Sim Não ITIL, COBIT 1 7 

PGP_03 
Gerente de 

Projetos I 
Sim Não Não 1,5 11 

PGP_04 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim 

PgMP, PMP, 

PMI-RMP, 

ITIL 

2 15 

PGP_05 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim PMP, MCSE 8 11 

PGP_06 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Não CCNA, ITIL 7 8 

PGP_07 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim ITIL 1,5 5 

PGP_08 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim 

ITIL, COBIT, 

PMP 
4 4 

PGP_09 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim PMP, ITIL 8 8 
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Código do 

Profissional 

Cargo na 

Organização 
Graduação 

Pós-

Graduação 
Certificações 

Tempo na 

Organização 

(anos) 

Tempo em 

Gestão de 

Projetos 

(anos) 

PGP_10 
Gerente de 

Projetos II 
Sim Sim MCSE 2 6 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da organização em análise 

 

Percebe-se pela tabela 2 que existem dois cargos para os gerentes de projetos 

entrevistados – Gerente de Projetos I e Gerente de Projetos II. A diferença funcional entre 

ambos diz respeito ao nível de interação técnica e interação na gestão no projeto. O cargo 

Gerente de Projetos I tem uma atuação de acompanhamento técnico e qualidade das atividades 

do projeto mais intensa do que a gestão de todas as fases e atividades do projeto e utiliza a 

informação de alocação e nivelamento de recursos humanos para a execução das tarefas do 

projeto sob sua responsabilidade. O cargo Gerente de Projetos II tem uma atuação efetiva de 

gestão do projeto em todas as suas fases e atividades, sendo responsável pelos status reports 

dentro da organização e junto ao cliente, bem como pela negociação direta na alocação e 

nivelamento de recursos humanos nos projetos da organização em análise.  

Outro ponto importante a destacar é que todos os gerentes de projetos entrevistados têm 

graduação e seis deles tem pós-graduação concluída. Nove deles possuem certificações 

profissionais na área de TI, sendo que quatro possuem a certificação PMP do PMI. 

4.2 ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES 

Foi realizada a análise de cada proposição conforme estipulado no capítulo 3 desta 

dissertação – Procedimentos Metodológicos. As proposições, suas descrições, questões 

relativas a cada uma delas feitas aos entrevistados, documentos e arquivos utilizados na análise 

encontram-se descritos na figura 23 no Apêndice A desta dissertação. 

4.2.1 P1  -  A organização identifica o caminho crítico em todos os seus projetos 

Com base no referencial teórico deste estudo foi elaborada a seguinte proposição 1: “A 

organização identifica o caminho crítico em todos os seus projetos.“ A síntese das respostas 

e sua aderência a proposição 1 são mostradas nas figuras 24 e 25, no Apêndice B, dessa 

dissertação. 
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Dos dez gerentes de projetos entrevistados, sete tinham o conceito de caminho crítico 

das tarefas dos projetos, como descrito no referencial teórico. Dois deles, apresentavam 

conceitos diferentes do método CPM e um gerente de projetos I, desconhecia um método no 

qual a organização identificava o caminho crítico.  

Em relação a ferramenta de software utilizada, oito gerentes de projeto responderam que 

o software utilizado era o Microsoft Project © e dois desconheciam a existência de uma 

ferramenta na organização que identificasse o caminho crítico.  Cabe ressaltar que apesar de 

um gerente de projeto (PGP_06) ter respondido que acreditava na identificação do caminho 

crítico pela organização, mas não sabia o método de como isso era feito, ele respondeu 

rapidamente que a ferramenta de software utilizada era o Microsoft Project ©.  

Para efeito de triangulação, a figura 14 mostra o arquivo eletrônico de um cronograma 

de projeto da organização em análise no software Microsoft Project ©, com indicação do 

caminho crítico nas barras hachuradas mostrado na visão do Gantt Chart, retirado com recursos 

do software em questão, como respondido pela maioria dos entrevistados. Em verificação na 

organização, este tipo de arquivo existe para todos os projetos da organização, mostrando que 

ela identifica o caminho crítico em todos os seus projetos. 

 

Figura 14: Identificação do caminho crítico no Microsoft Project 

 
Fonte: Arquivos internos da organização em análise 

Quanto à questão apontada pelo entrevistado PGP_04 que “Já com base em informações 

históricas, lições apreendidas e experiência, já se sabe quais os caminhos críticos de projetos 

deste tipo. Exemplo: Aquisições.”, isto é comprovado por meio do documento da organização 



   70 

 

de kick-off do projeto, realizada com a presença do cliente e intitulado “Reunião de kick-off”. 

Este documento está originalmente em Microsoft PowerPoint © e a figura 15 mostra a questão 

das aquisições sendo tratado como um risco de projeto, impactando no prazo e custo. Na figura 

14, a questão de aquisições aparece no caminho crítico, embutido nos itens “Storages” e 

“Cloud”. 

Um exemplo de falta de relevância dada ao caminho crítico pode ser percebido pelas 

reuniões intituladas de P1/P2 que são reuniões de passagem do projeto aprovado pelo cliente 

junto a área comercial para a área de projetos e sua efetiva execução. Como citado pelo 

entrevistado PGP_06, as atas destas reuniões não fazem referências as tarefas críticas e nem ao 

caminho critico, como conceito geral apresentado no referencial teórico deste estudo. Neste 

assunto, cabe lembrar que este entrevistado não tinha o conceito de caminho crítico, como já 

discutido anteriormente. 

 
Figura 15: Aquisições apontado como risco de prazo e custo em projeto 

 
Fonte: Documentos internos da organização em análise 

Assim, conforme os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos, 

considera-se que a proposição 1 foi atendida parcialmente por meio das práticas encontradas 

na organização. A análise e interpretação das entrevistas, documentos e arquivos revelou que 

apesar de não haver um conceito claro de caminho crítico por alguns dos gerentes de projetos, 
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a maioria deles usa esta prática em todos os seus projetos e também fazem uso das lições 

aprendidas para determinação das tarefas do caminho crítico (por exemplo, nas aquisições).  

4.2.2 P2  -  Alocação de recursos humanos deve começar pelas tarefas do caminho 

crítico 

Com base no referencial teórico deste estudo foi elaborada a seguinte proposição 2: 

“Alocação de recursos humanos deve começar pelas tarefas do caminho crítico”. A síntese 

das respostas e sua aderência a proposição 2 são mostradas nas figuras 26 a 31, no Apêndice B, 

dessa dissertação. 

A maioria dos gerentes de projetos entrevistados não começam a alocação dos recursos 

nas tarefas do caminho crítico. Apenas dois gerentes de projetos colocaram que o ideal seria 

que as alocações começassem pelo caminho crítico para não gerar lacunas e atrasos nas tarefas 

do caminho crítico e consequentemente atraso no projeto. Em contrapartida, houve 

unanimidade entre os respondentes que se a alocação de recursos humanos não começar pelo 

caminho crítico, o projeto pode atrasar. Isto mostra que, embora os gerentes de projetos tenham 

o conceito da necessidade de se começar a alocação de recursos humanos pelas tarefas do 

caminho crítico, esta prática não é estimulada pela organização. 

O fato da organização não estimular que as alocações de recursos humanos comecem 

obrigatoriamente pelo caminho crítico, conduz conforme apoio do referencial teórico, que a 

organização perca oportunidades de melhor planejamento e consequentemente, de execução 

dos seus projetos. O planejamento, considerando as alocações corretas no caminho crítico, 

garante o cumprimento dos prazos, custos e qualidade dos projetos, bem como a imagem 

negativa da organização junto aos seus clientes. Esta lacuna é apontada com clareza pelo 

PGP_03: “Com certeza ele (o projeto) vai atrasar e vai ter que deixar as pessoas alocadas no 

seu projeto em um maior período de tempo e, portanto, já tem um impacto na alocação e no 

custo do projeto. Sem contar que o cliente não vai ficar muito satisfeito. A satisfação do cliente 

pesa bastante pois temos contato próximo com os clientes.” 

A figura 16 mostra um arquivo do Microsoft Project © da organização em análise, no 

qual se observa tarefas do caminho crítico com recursos genéricos associados (ORG-

Fornecedor_2), ou seja, não há no planejamento um recurso humano definido para ser alocado 
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na tarefa, indicando uma lacuna de alocação não definida de maneira prioritária, na fase de 

planejamento para o caminho crítico. 

 
Figura 16: Tarefas do caminho crítico com recursos genéricos 

 
Fonte: Documento interno da organização 

 

Quanto a ferramenta de software utilizada (Microsoft Project ©), houve maioria de 

opiniões sobre a contribuição desta ferramenta nas alocações. O PGP_06 novamente colocou 

que desconhecia uma ferramenta que indicasse o caminho crítico e o PGP_10 indicou que não 

via colaboração direta da ferramenta de software para a alocação de recursos humanos. 

Quanto às dificuldades encontradas na alocação de recursos humanos nos projetos, 

houve nove concordâncias que se resume na disponibilidade destes, devido ao 

compartilhamento de recursos entre projetos (ambiente multi-projetos) e ter os recursos com as 

competências necessárias. Estes itens podem ser embasados pela resposta do PGP_03 – “É 

sempre n projetos e n atividades.” – e pelo PGP_04 que comenta: “A segunda dificuldade que 

eu vejo é em relação a competência. Nem sempre nós termos as pessoas com as competências 

necessárias para execução dos projetos.” Ambos os itens estão aderentes ao referencial teórico 

levantado. Apenas PGP_06 indicou que o maior problema se resume na perda de autonomia 

dos gerentes de projetos na alocação de recursos humanos. Segundo esse profissional, isso 

ocorreu devido a criação de um departamento na organização chamado de RAM (Resource 

Allocation Management), que tem uma base de dados com as alocações de recursos humanos 

da organização. O RAM será abordado com mais detalhes mais adiante neste estudo. 

Sete dos gerentes de projetos responderam que as informações de caminho crítico e 

alocação de recursos humanos são usadas nas fases de planejamento e execução do projeto. Os 

outros três gerentes de projetos responderam genericamente que pode ser usado em qualquer 
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fase do projeto. O PGP_07 fez uma observação importante: “O pessoal não tem o costume 

muito de associar o caminho critico junto com os recursos humanos. Isso acaba ficando como 

uma competência adicional do gerente do projeto para estar fazendo a liga destes dois 

assuntos. Não tem o momento que isto aconteça. O gerente de projetos é que tem que ter esta 

visão para conseguir casar estes dois assuntos - caminho critico junto com a alocação de 

recursos.” Isso indica mais uma vez que a organização não tem regras definidas para este 

procedimento de priorizar a alocação de recursos humanos nas tarefas do caminho crítico. 

Nove gerentes de projetos responderam que a frequência é semanal, embora pode não 

haver uma atualização semanal em alguns projetos (recursos não se alteraram). Apontam o novo 

departamento responsável pelas alocações de recursos humanos – RAM – como sendo a área 

responsável pelas reuniões semanais de negociação e alocação de recursos humanos, onde os 

gerentes de projetos e os gestores funcionais dos recursos humanos são convocados. 

Assim, conforme os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos, 

considera-se que a proposição 2 foi atendida parcialmente por meio das práticas encontradas 

na organização. A análise e interpretação das entrevistas, documentos e arquivos revelou que 

apesar de não haver um estimulo de procedimentos pela organização, para se iniciar a alocação 

de recursos humanos pelas tarefas do caminho crítico, os gerentes de projetos têm uma 

indicação, por sua experiência, de fazer este procedimento. Também, a criação de um novo 

departamento – RAM – colaborou nos procedimentos de negociação das alocações de recursos 

humanos nos projetos. 

4.2.3 P3  -  Restrições de recursos humanos exigem controle da quantidade e 

competências desses recursos 

Com base no referencial teórico deste estudo foi elaborada a seguinte proposição 3: 

“Restrições de recursos humanos exigem controle da quantidade e competências desses 

recursos”. A síntese das respostas e sua aderência à proposição 3 é mostrada na figura 32, no 

Apêndice B, dessa dissertação. 

Neste tópico, apenas um gerente de projeto respondeu que desconhece como a empresa 

faz a gestão das restrições de recursos humanos. Os outros nove responderam que a gestão é 

feita baseada em custos e nível de competência citando atividades ou áreas responsáveis da 

empresa com esta função, sendo que seis deles citaram diretamente o RAM (Resource 
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Allocation Management) como sendo responsável direto pela gestão das restrições de recursos 

humanos, tanto em quantidade como em competências. 

O RAM foi uma área nova criada na organização no início do segundo semestre de 2015 

exatamente para fazer a gestão de recursos humanos para oficializar as alocações e nivelamento 

desses recursos humanos. Por meio dos documentos internos da organização, verificou-se que 

se trata de um sistema informatizado que armazena estas informações em uma base de dados. 

Esses dados são armazenados e atualizados com periodicidade semanal, por meio de resultados 

de negociações ocorridas em um comitê interno, nomeado como CAP (Comitê de Alocação de 

Pessoas), patrocinado pelo próprio RAM, onde estão presentes principalmente os gestores 

funcionais dos recursos e os gerentes de projetos, já que a organização trabalha em uma 

estrutura matricial. Ao final da reunião semanal do comitê, é distribuído para todas as áreas da 

empresa uma planilha em Microsoft Excel © com os nomes dos recursos, suas competências e 

alocações nos devidos períodos de tempo acordados. A figura 17 mostra um exemplo desta 

planilha citada. 

 
Figura 17: Planilha extraída do RAM no Microsoft Excel ©  

 
Fonte: Documentos internos da organização em análise 

Nota. Os dados originais desta figura nas colunas Responsável Forecast, Cliente, Projeto e Nome do Recurso 

foram alterados para efeito de confidencialidade dos dados fornecidos pela organização. 

Nesta planilha tem-se as informações do gerente de projetos (coluna A), do cliente para 

o qual está sendo prestado o serviço (coluna B), a identificação do projeto (coluna C) e 

respectivo centro de custo (coluna D). Na coluna E temos a competência básica sendo exigida 

do recurso humano, indicada por SERVICE LINE na organização. Nas colunas F e G se observa 

o mês da alocação do recurso humano e o total de horas estimadas de trabalho no projeto, 

respectivamente. A coluna H contém o nome do recurso, podendo ser estipulado genericamente 



   75 

 

(por exemplo: COMPARTILHADO) enquanto um nome de um recurso real não é associado. 

As colunas I e J contém a informação de fase e tipo do projeto e as colunas K e L é um 

complemento da gestão de competências nas quais se verifica a necessidade de algum 

treinamento ou certificação necessária para o recurso. Eventuais restrições são identificadas 

através da execução de filtros no total de horas planejadas de trabalho por recurso e por mês, 

na planilha do Microsoft Excel ©. 

A despeito de apenas o PGP_02 afirmar que desconhecia como a organização fazia a 

gestão de restrições de recursos humanos, que poderia ser objeto de comunicação aos 

executivos superiores pelo desconhecimento de processos da organização, todos os outros 

gerentes de projetos colocaram que a gestão é feita pela empresa e que o RAM colabora 

positivamente para esta gestão. Assim, conforme os critérios estabelecidos nos procedimentos 

metodológicos, considera-se que a proposição 3 foi atendida por meio das práticas encontradas 

na organização. A análise e interpretação das entrevistas, documentos e arquivos revelou que a 

criação do departamento RAM em 2015 melhorou a gestão de alocação e competências dos 

recursos humanos da organização, que aderente ao referencial teórico apresentado. 

4.2.4 P4  -  Os modelos e métodos utilizados para a alocação de recursos humanos 

contribuem para processo de tomada de decisão 

Com base no referencial teórico deste estudo foi elaborada a seguinte proposição 4: “Os 

modelos e métodos utilizados para a alocação de recursos humanos contribuem para o 

processo de tomada de decisão”. A síntese das respostas e sua aderência a proposição 4 são 

mostradas nas figuras 33 a 36, no Apêndice B, dessa dissertação. 

Nesta proposição onde se aborda a questão de processos que colaboram nas tomadas de 

decisão na alocação de recursos humanos, houve um apontamento praticamente constante que 

o RAM é o modelo que se segue para as alocações, com a exceção do PGP_02 que disse não 

trabalhar com essa atividade e o PGP_04 que apontou uma nova situação para a alocação. Esta 

nova situação trata-se da priorização de um projeto por ter penalidades financeiras maiores 

devido a atrasos e este ser um fator de decisão. Como comentou o PGP_04, “pode chegar em 

algum momento, você fala assim, tenho dois projetos para entregar e esse se não entregar não 

tem penalidade e esse se não entregar tem penalidade. Esse é um fator de decisão, que foi evitar 

uma penalidade que é prejuízo para a empresa.”  
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Quanto à questão de levar em consideração de férias e folgas dos recursos humanos para 

uma tomada de decisão, os respondentes disseram que elas são levadas em consideração, porém 

há pouca chance de ter esta visão na alocação dos recursos, pois os projetos são longos – acima 

de seis meses de duração – e que existem poucas condições de saber com antecedência férias 

ou folgas dos recursos humanos. O PGP_04 foi o profissional que melhor esclareceu a situação: 

“Eu vejo este ponto como um ponto falho principalmente quando são projetos longos, porque 

se você tem um projeto de seis meses por exemplo e você aloca um recurso e talvez, daqui a 

seis meses, o recurso vai tirar férias, mas ele nem sabe hoje ainda. No planejamento inicial é 

considerado, mas nem sempre se tem toda informação em relação a férias e folgas. Isso gera 

algumas mudanças ao longo do projeto, principalmente substituição de recursos durante as 

férias que pode ser traumática para o projeto. Então, a informação não é completa.”  

Para a questão de comitês, houve unanimidade em apontar o RAM e o CAP – Comitê 

de Alocação de Pessoas, patrocinado pelo RAM - como sendo os responsáveis pela decisão 

final de alocação. O PGP_05 exemplifica esta situação da seguinte maneira: “A gente faz o 

alinhamento com os recursos, mas neste comitê, que a gente chama de CAP, a gente toma a 

decisão e bate o martelo. Então, a gente registra esta alocação e ali é nosso extrato, nossa 

garantia de recurso alocado.”  

Nessa mesma questão, o PGP_04 aponta uma nova situação para a priorização das 

alocações, vindo da camada de altos executivos da organização, que internamente a organização 

se chama de escalation. Coloca o PGP_04: “Tem clientes que estão com uma criticidade maior 

nas entregas e isso por ser uma empresa muito aberta a esse tipo de solicitação, ele tem toda 

a liberdade de fazer contato com nossa camada executiva, seja o vice-presidente ou até o 

presidente. Então, existe uma pressão às vezes por motivo de escalada ou por motivo de 

penalidades. As decisões são tomadas com base nesta priorização que às vezes vem da camada 

executiva.“  

Quanto ao PMO, os profissionais PGP_02 e PGP_03 desconheciam a atuação do PMO 

na alocação de recursos humanos, porém os outros oito gerentes de projetos deixaram claro que 

o PMO da organização não tem participação ativa nas atividades de alocação de recursos 

humanos. Novamente o PGP_04 esclarece a situação: “O PMO não é envolvido nisso, diferente 

talvez de outras organizações. Na alocação de recursos, o PMO não atua, quem atua é o 

RAM.”  
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Em relação as férias e folgas, foi verificado que o controle antecipado é necessário, 

conforme declarado pelo PGP_04 anteriormente, mas se tem na organização ações reativas e 

não preventivas, pois se tem os recursos já alocados quando aparecem ao gerente a requisição 

de férias e folgas. Com esta necessidade encontrada como prática necessária, em um processo 

dentro de um modelo de alocação de recursos humanos, entende-se que a proposição 4, 

conforme os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos, foi atendida  por meio 

das práticas encontradas na organização. A análise e interpretação das entrevistas, bem como 

dos documentos e arquivos, revelou que existe um método seguido pelos gerentes de projetos 

que é o RAM e suas reuniões semanais (CAP), que deliberam e tomam as decisões de alocação 

de recursos humanos. Como insumo final, o PMO nesta organização não tem participação ativa 

na alocação de recursos humanos. 

4.2.5 P5  -  O nivelamento pode ser feito simultaneamente à alocação de recursos 

humanos 

Com base no referencial teórico deste estudo foi elaborada a seguinte proposição 5: “O 

nivelamento pode ser feito simultaneamente à alocação de recursos humanos”. A síntese 

das respostas e sua aderência à proposição 5 são mostradas nas figuras 37 a 41, no Apêndice B, 

dessa dissertação. 

Em relação a visualização e acompanhamento da alocação em um determinado período 

de tempo, o PGP_02 afirmou que não trabalha com este ponto e não tem uma visão sobre isto. 

Dois gerentes de projetos (PGP_01 e PGP_09) afirmaram que utilizam o Microsoft Project © 

para esta função. Um gerente de projetos (PGP_03) colocou o RAM como responsável para 

fornecer esta visão. Os outros seis gerentes de projetos afirmaram que mantém um contato 

direto com os recursos humanos para ter sempre uma visão atualizada da alocação devido ao 

ambiente multi-projetos na organização, pois o trabalho de um recurso humano pode ser 

alterado sem a devida atualização imediata no RAM. O comentário do PGP_07 traduz este 

problema: “Esse é outro problema também, porque é outra forma que a gente não tem como 

mensurar. Não é algo que a gente consegue controlar e falar no dia 17 meu recurso tem 8 

horas de trabalho.“  

Para tratamento do nivelamento, apareceu uma problemática diferente. A maioria dos 

gerentes de projetos se preocupam em fazer o nivelamento, porém tem muita dificuldade em 

atingir este objetivo devido a disponibilidade de recursos, pois eles têm atuação em outros 
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projetos da organização simultaneamente, dificultando a visualização por cada gerente de 

projeto. A planilha fornecida pelo RAM, mostrada na figura 17, evidencia a alocação nos 

projetos e horas que um recurso humano irá trabalhar por mês, mas não contempla nenhum 

recurso visual por períodos de tempo (por exemplo,  dias ou semanas) para verificação rápida 

e prática de sub alocação ou sobre alocação, dificultando a administração do gerente de projetos. 

O PGP_04 coloca que: “Isso é uma coisa que aqui é praticamente impossível. Não só pela 

quantidade de trabalho, mas também pela característica. Como nós trabalhamos com projetos 

de migração de ambiente, essas migrações só ocorrem fora do horário comercial, a noite e fim 

de semana. Então é impossível fazer com que as pessoas trabalhem apenas no horário 

comercial.“  

O PGP_10 afirma: “A gente tem uma dificuldade muito grande que é a concorrência de 

recursos com outros projetos e com outras atividades. Muitas vezes existe a necessidade do 

recurso trabalhar no projeto em uma atividade já programada de forma consciente para ele 

trabalhar no horário comercial, só que a gente percebe que ele tem outras atividades para 

fazer também. Nestes casos infelizmente, a gente acaba sendo obrigado a exigir que ele cumpra 

o que está planejado e a gente percebe que ele vai ter que trabalhar de noite também em outro 

projeto e em outra atividade.“ Assim, a organização tem dificuldades em tratar o nivelamento 

de recursos humanos. 

Para o ponto de alocação de recursos humanos e seu nivelamento simultaneamente, dois 

gerentes de projetos não acreditam ser possível este procedimento e os outros oito se mostram 

favoráveis, porém com ressalvas relativas a procedimentos internos da organização. O PGP_04 

resume a questão com a seguinte afirmativa “Para fazer uma alocação e nivelamento de 

recursos bem-feita, nós precisaríamos ter um planejamento bem detalhado de todo o projeto 

logo no início, o que a gente não costuma ter. O projeto vai ser detalhado conforme ele vai 

sendo executado. É difícil ter visão do todo no começo.” Porém, todos os gerentes de projetos 

apontam que usariam uma ferramenta de software que fizesse esta função, sendo que quatro 

deles – PGP_01, PGP_04, PGP_07, PGP_08 – indicam o Microsoft Project © e o PGP_09 

indica o Microsoft Project Server ©, vinculado a um portal Sharepoint © com um dashboard 

gerencial com indicadores.  

Quanto à visualização das alocações e nivelamento por tarefa ou períodos de tempos 

fixos, três gerentes de projetos preferiram a visualização por tarefa e os outros sete colocaram 
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que a visualização por período de tempo seria ideal. O PGP_04 afirma que: “Acho que no mundo 

ideal, segmentar seria bom. Até por que em tarefas muito longas, ficam mais difícil de gerenciar 

e também a alocação de recurso na duração da tarefa pode variar.” O PGO_05 coloca que “É 

melhor a visualização por período.”, bem como o PGO_07 que afirma: “Por faixa de tempo 

ajudaria melhor.” O PGP_01 completa com a descrição: “Ficaria mais fácil e simples.” 

Assim, conforme os critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos, 

considera-se que a proposição 5 foi atendida parcialmente por meio das práticas encontradas 

na organização. A análise e interpretação das entrevistas, documentos e arquivos mostrou que 

embora os gerentes de projetos têm a preocupação de fazer o nivelamento dos recursos, usando 

uma ferramenta de software, a organização em análise tem problemas em direcionar estes 

procedimentos devido à concorrência de recursos humanos entre vários projetos simultâneos e, 

consequentemente, fazer um nivelamento adequado. 

4.2.6 Comentários adicionais dos entrevistados 

Ao final de cada entrevista, foi estimulado pelo autor, que também realizou as 

entrevistas, comentários adicionais livres dos entrevistados. A síntese dos comentários feitos 

está na figura 42, no Apêndice B dessa dissertação. 

Alguns comentários de destaque são: 

 PGP_01 – “ter um relatório com uma somatória de horas dos recursos humanos 

por período fixo”; 

 PGP_03 – “Acredita no comitê do RAM”; 

 PGP_04 – “A alocação de recursos é sempre um desafio. O desafio é como se 

consegue automatizar e padronizar as atividades, para poder chegar nos 

objetivos que a empresa quer - a utilização dos recursos sempre com maior 

produtividade”; 

 PGP_06 – “A ferramenta que se usa para a alocação de recursos é o próprio 

MS-Project. Ela dá uma visão superficial da alocação dos recursos”; 

 PGP_07 – “O assunto de alocação de recursos é um tema muito importante. 

Normalmente as pessoas dão muita atenção a questões de custo, prazo, 

cronograma e risco e acabam não desenvolvendo ferramentas ou técnicas na 

melhor alocação de recursos”; 
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 PGP_09 – “O ponto de ter o nivelamento no momento da alocação após ter o 

start do projeto, seria de muita ajuda e muito importante e por períodos curtos”; 

 PGP_10 – “Existe um ponto que pode ser melhorado na organização. É em 

relação ao controle de horas - saber o que o recurso trabalhou no dia”. 

 

4.2.7 Síntese dos Resultados 

Diante dos dados colhidos e analisados nas entrevistas, documentos e arquivos da 

organização em análise, foi montada a figura 18 com a síntese dos resultados apresentados neste 

capítulo desta dissertação. A coluna de novos achados se refere a novos pontos encontrados, 

declarados pelos gerentes de projetos entrevistados e que não estavam no referencial teórico 

apresentado. 

Figura 18: Síntese dos resultados 

Proposição Foi atendida? Principais pontos encontrados Novos achados 

1 

A organização identifica 

o caminho crítico em 

todos os seus projetos 

Atendida 

parcialmente 

Desconhecimento do conceito 

de caminho crítico, como 

apresentado no referencial 

teórico, por 3 gerentes de 

projetos. 

Desconhecimento por 2 

gerentes de projetos, que a 

ferramenta de software 

utilizada na organização – 

Microsoft Project © - 

identificava o caminho crítico. 

Arquivo da organização 

(Microsoft Project ©) com 

identificação do caminho 

crítico. 

Atividades de aquisições 

sempre fazem parte do 

caminho crítico devido a 

demora em contratos e 

recebimento de itens. 

2  

Alocação de recursos 

humanos deve começar 

pelas tarefas do caminho 

crítico 

Atendida 

parcialmente 

Maioria dos gerentes de 

projetos não fazem a alocação 

de recursos humanos 

começando pelas tarefas do 

caminho crítico identificado. 

Unanimidade entre os gerentes 

de projetos em afirmar que se 

as alocações de recursos 

humanos não começarem 

pelas tarefas do caminho 

crítico geram lacunas que 

devem atrasar o projeto. 

Departamento dedicado na 

organização para controle das 

alocações de recursos 

humanos em ambiente multi-

projetos (RAM). 

Atraso no projeto devido a 

alocações errôneas – 

insatisfação do cliente. 
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Proposição Foi atendida? Principais pontos encontrados Novos achados 

Principais dificuldades para 

alocação de recursos humanos 

– disponibilidade devido a 

concorrência entre projetos 

(multi-projetos) e 

competências necessárias. 

Frequência semanal de 

atualização das alocações de 

recursos humanos em todos os 

projetos. 

3  

Restrições de recursos 

humanos exigem 

controle da quantidade e 

competências desses 

recursos 

Atendida RAM é o departamento 

responsável direto pela gestão 

das restrições de recursos 

humanos, tanto em quantidade 

como em competências. 

O RAM convoca 

semanalmente o CAP – 

Comitê de Alocação de 

Pessoas para definição das 

alocações. 

4 

Os modelos e métodos 

utilizados para a 

alocação de recursos 

humanos contribuem 

para processo de tomada 

de decisão 

Atendida O modelo e método estipulado 

pelo RAM é o seguido pela 

organização para a alocação 

de recursos humanos nos 

projetos. 

Não há controle sobre férias e 

indisponibilidade dos recursos 

a longo prazo. 

O CAP tem o poder decisório 

sobre as alocações. 

O PMO não tem participação 

ativa nas decisões sobre 

alocação de recursos humanos 

nos projetos, pois pertence a 

outra diretoria na organização. 

Escalation (escalação) – 

processo onde o cliente se 

comunica com os altos níveis 

gerenciais da organização (por 

exemplo,  vice-presidência e 

presidência) onde as 

prioridades dos projetos são 

alteradas, que influenciam nas 

decisões do RAM/CAP já 

definidas.  

5 

O nivelamento pode ser 

feito simultaneamente à 

alocação de recursos 

humanos 

Atendida 

parcialmente 

Existe entre os gerentes de 

projetos, a consciência da 

necessidade do nivelamento, 

mas existem problemas 

relativos a sobre alocação de 

recursos humanos, por 

trabalharem em mais de um 

projeto ao mesmo tempo e 

muitas vezes fora do horário 

comercial. 

A visualização das alocações e 

nivelamento dos recursos 

humanos por período de 

tempo fixo seria considerado 

Sugestão do uso do Microsoft 

Project Server ©, vinculado a 

um portal Sharepoint © com 

um dashboard gerencial com 

indicadores para esta função 

de alocação com concorrência 

e nivelamentos dos recursos 

humanos. 
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Proposição Foi atendida? Principais pontos encontrados Novos achados 

uma melhora no processo 

existente hoje na organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

4.3 PROPOSIÇÃO DO MODELO OPERACIONAL 

4.3.1 Modelo Proposto 

Baseado na questão de pesquisa de como alocar e nivelar recursos humanos de maneira 

integrada para projetos de TI em fase de planejamento, com a contribuição do referencial 

teórico levantado e a análise do estudo de caso realizado, pode-se propor o modelo final para 

alocação e nivelamento de recursos humanos em projetos de TI de maneira integrada. A figura 

19 mostra o fluxo do modelo final proposto. 

Neste modelo, observa-se que a primeira atividade a ser executada para o planejamento 

da alocação e nivelamento de recursos humanos em projetos de TI é a identificação do caminho 

crítico. Conforme referencial teórico e estudo de caso único realizado, esta atividade é 

importante para se visualizar onde não há folgas de tempo em tarefas que, consequentemente, 

podem causar atraso no projeto, sendo recomendado o uso de uma ferramenta de software com 

capacidade de cálculo do caminho crítico pelo método CPM. Um ponto de destaque que surgiu 

no estudo de caso foi a necessidade da existência de uma área gestora dos recursos humanos 

capazes de trabalhar em projetos de TI, que mantém uma base de dados centralizada com 

informações de disponibilidade, restrições, férias, folgas e competências dos recursos humanos 

que, associada a um comitê de alocação de pessoas com reuniões periódicas, tomam as decisões 

finais de alocação e nivelamento de recursos humanos nos projetos de TI.  
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Figura 19: Modelo proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gerentes de projetos responsáveis pelas alocações e nivelamento devem interagir 

constantemente com a área de Gestão de Alocação de Recursos Humanos e respectivo comitê, 

para se ter de modo claro as decisões tomadas de disponibilização de recursos humanos em seus 

projetos e recomenda-se o uso de uma ferramenta de software adequada para se ter uma visão 

de alocações e nivelamentos integrada. 

Para implementação deste modelo na organização em análise, uma série de ações 

deveriam ser colocadas em curso. Estas ações poderiam ser: 

(1) Formalizar por meio de treinamentos e de procedimentos a serem rigorosamente 

cumpridos, o conceito de caminho crítico, sua identificação obrigatória em todos os 

projetos, com apoio do software Microsoft Project ©. 

(2) Ter como prioridade, iniciar as alocações no planejamento de cada projeto, pelas 

tarefas do caminho crítico para se ter o cumprimento das datas planejadas com 

garantia dos recursos alocados para execução destas tarefas.  

(3) O RAM e o CAP terem uma ferramenta de software adequada que visualizasse as 

sub alocações, sobre alocações e nivelamentos, para servir como apoio a decisão. O 

PGP_09 coloca isso: “Minha sugestão seria o Microsoft Project Server vinculado a 

um portal do SharePoint com um dashboard gerencial com indicadores.” 
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(4) A área da organização que se sugere para acompanhamento e implementação deste 

modelo seria o PMO, já que este atua como uma área de direcionamentos, como 

destaca o PGP_10: “O PMO fornece mais uma diretriz e alguns insumos.” O 

PGP_06 coloca que: “O PMO, no ponto de vista de recursos humanos ele não atua 

mais. Trabalham mais na parte de artefatos e documentação.” O RAM permanece 

como área responsável pela base de dados dos recursos e na interface com os 

executivos e gerentes de projetos por meio do CAP, ficando o PMO responsável 

pela elaboração de normas e processos, bem como pelas auditorias na verificação 

do cumprimento destas normas e processos. 

(5) Uma das questões levantadas pelos gerentes de projetos entrevistados foi a 

colaboração para ser ter uma visualização da alocação e do nivelamento dos recursos 

humanos em um período de tempo fixo. Não só o número de horas trabalhado, bem 

como se o recurso neste período está sub alocado, sobre alocado ou alocado e 

nivelado idealmente, para colaboração na tomada de decisão. Embora o Microsoft 

Project © para projetos únicos ou o Microsoft Project Server © para ambientes 

multi-projetos, fornecem este tipo de informação, eles não contemplam uma 

interface gráfica adequada e tampouco uma interação do tipo “o que acontece se” 

(what-if analisys) que se julga importante no processo de apoio a tomada de decisão, 

conforme apontado no referencial teórico. 

Para isto, sugere-se definir um índice específico para mostrar este estado de alocação 

e nivelamento, para ser usado juntamente com uma ferramenta de apoio a decisão. 

Esta ferramenta poderia ser o Microsoft Excel © com uma interface de busca de 

dados na base de dados do RAM ou no Microsoft Project ©, fornecendo interface 

gráfica e tabelas, com os dados sendo tratados através de formulas e/ou programação 

específica, para o what-if analysis. Uma outra interface pode devolver os dados 

finais (decisão), como atualização para a base de dados original ou Microsoft Project 

© para a alocação e nivelamentos acordados. Este índice proposto para suporte será 

chamado aqui de Fator de Alocação e será explicado no item 4.3.2. 

As dificuldades a serem encontradas residem na necessidade de orçamento específico, 

inclusive aquisições de softwares; no apoio financeiro e técnico para implementação de 

ferramenta de software adequada; alterações nas designações de responsabilidades e elaboração 

de normas e procedimentos específicos para a alocação e nivelamento de recursos. Essas ações 
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influenciarão outras áreas nos procedimentos ora existentes, como políticas de férias e folgas, 

contratações, treinamentos para formação de competências, avaliação constante dessas 

competências, assim como interação constante com as várias áreas da organização. 

4.3.2 Definição do Fator de Alocação (𝑭𝒂) 

Conforme a proposição de Hegazy e Menesi (2010), que chamaram de CPS (Critical 

Path Segments), é interessante aumentar a granularidade de análise da alocação de recursos por 

decomposição da duração de cada atividade em segmentos fixos de tempos. Sugere-se nesse 

modelo que seja usado esse conceito para uma melhor visualização e análise da alocação e 

nivelamento dos recursos humanos em um projeto. O conceito matemático do Fator de 

Alocação (𝐹𝑎) está ilustrado na figura 20.  

 Figura 20: Fator de Alocação (Fa) 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Se for utilizado uma semana como sendo o segmento de tempo escolhido (que contém 

40 horas úteis de trabalho de um recurso humano), para uma semana genérica “i”, vamos ter 

que o comprimento e direção da seta são dados pelo esforço (trabalho) do recurso dentro da 

semana. Nesta semana “i”, o recurso pode trabalhar menos de 40 horas e ficar sub alocado ou, 

trabalhar mais de 40 horas nesta semana e ficar sobre alocado ou ainda, na situação ideal, 

trabalhar 40 horas e ficar idealmente nivelado (nem ocioso e nem estar trabalhando acima do 
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esperado, em horas extras). Assim, pode-se definir o “Fator de Alocação”, que indica a direção 

da seta do nosso medidor de alocação, que é proporcional ao ângulo ∝ mostrado na figura 40, 

como sendo a tangente do ângulo ∝, por definição matemática: 

Fator de Alocação:  𝐹𝑎 =  
∆𝑊𝑖

∆𝐷𝑖
=  tan(∝) 

Deste modo, o fator de alocação mostra a situação de alocação de um recurso, por 

intervalo de tempo de duração assumido para análise – no nosso exemplo semanas, da maneira 

mostrada na tabela 3. 

Tabela 3: Medidor de alocação na semana “i” 

Situação Alocação Interpretação 
Fator de 

alocação (Fa) 

Não alocado ∆𝑊𝑖 = 0; ∆𝐷𝑖 > 0; 
Recurso não trabalhará na 

semana 
           0 

Sub alocado ∆𝑊𝑖 <  ∆𝐷𝑖 
Recurso trabalhará menos de 40 

horas na semana 

          <1 

 

Sobre alocado ∆𝑊𝑖 >  ∆𝐷𝑖 
Recurso trabalhará mais de 40 

horas na semana 
>1 

Nivelamento ideal ∆𝑊𝑖 =  ∆𝐷𝑖  
Recurso trabalhará 40 horas na 

semana 
           1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.3 Utilização do Fator de Alocação (𝑭𝒂) 

Para uma visão simultânea da alocação e nivelamento dos recursos humanos, pode-se 

tomar, por exemplo, um projeto com 13 semanas de duração e por consequência, 520 horas 

úteis de trabalho para um dado recurso humano. Ele pode ser alocado de diferentes maneiras a 

cada semana, que já foi colocado como sendo a unidade básica de granularidade de análise.  

Desenhando-se um gráfico, onde se tem no eixo das abcissas a duração do projeto em 

dias úteis (D), já dividido por semanas e, no eixo das ordenadas, o esforço acumulado (W - 

horas de trabalho acumuladas) de um recurso humano designado para o projeto, pode-se ter 

uma visão da alocação do recurso humano e seu nivelamento simultaneamente, por interligação 

das setas montadas pensando-se no Fator de Alocação, como mostrado na figura 21.  

Neste exemplo é mostrado que o recurso trabalhará apenas 500 horas do total de 520 

horas disponíveis para o nivelamento ideal em relação ao projeto como um todo. Porém, o 
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recurso humano pode estar sub alocado, sobre alocado ou nivelado idealmente, em cada uma 

das 13 semanas que compõe a duração do projeto. O Fator de Alocação (𝐹𝑎) é mostrado para 

cada uma das semanas constantes da duração do projeto. 

 
Figura 21: Fator de alocação por semana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.4 O Fator de Alocação (𝑭𝒂) como ferramenta de apoio a decisão 

Na figura 22, quando se faz a ligação da base da primeira seta com a ponta da última 

seta, tem-se uma reta que indica uma alocação “aparente” do recurso - como se ele tivesse sido 

alocado no projeto de modo uniforme durante todas as treze semanas do exemplo. Também, se 

o recurso fosse alocado em todas as horas disponíveis durante a duração total do projeto, onde 

no exemplo da figura 22 seriam 520 horas, ele teria uma alocação completa e um nivelamento 

ideal. 

A figura 22 ilustra esta explanação. Também se percebe no exemplo da figura 22 que 

entre as semanas 1 a 5 (marcador 1), o recurso está visivelmente sobre alocado em relação ao 

projeto como um todo, pois as setas estão acima da reta representando o nivelamento ideal. 

Entre as semanas 6 e 13 (marcador 2), o recurso está sub alocado em relação ao projeto como 

um todo, pois as setas estão abaixo da reta representando o nivelamento ideal. Porém, entre as 
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semanas 11 e 13 (marcador 3), existe uma sobre alocação do recurso nestes três períodos 

específicos.  

 

 

 

Figura 22: Alocações, nivelamentos por semana e alocação aparente no projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Outro ponto importante de notar no exemplo apresentado na figura 22 é que o recurso 

ficou sem alocação entre as semanas 5 e 7 – isto pode ter ocorrido devido a uma folga/licença, 

férias ou porque não havia trabalho para o perfil do recurso.  

Para facilitar a compreensão do gestor do comportamento da alocação do recurso no 

projeto como um todo, pode-se definir o fator de alocação médio (𝐹𝑎𝑚). A figura 41 mostra a 

duração total do projeto em horas úteis (∆𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 520 horas = 13 semanas x 40 horas úteis / 

semana) e o esforço total alocado para o recurso (∆𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 500 horas). O fator de alocação 

médio pode ser definido como: 

𝐹𝑎𝑚 =  
∆𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∆𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  tan(∝) = 

500

520
 = 0,96 < 1, ou seja, sub alocado na visão do 

projeto como um todo. 
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Uma outra análise que colabora com a decisão do gestor é de ter o fator de alocação por 

período escolhido. Na figura 22 é mostrado o fator de alocação (𝐹𝑎) por semana, onde o gestor 

tem uma visão do comportamento da alocação estratificada por período escolhido, podendo se 

perceber sobre alocações em durações padronizadas menores que o projeto como um todo. 

Percebe-se na figura 22 que existem quatro semanas onde o recurso está sobre alocado (𝐹𝑎 > 

1), embora no projeto como um todo ele esteja sub alocado (𝐹𝑎𝑚 = 0,96), como explicado 

anteriormente. 
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5 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

O principal fator que conduziu esta pesquisa se apresentou como sendo a necessidade 

de alocar e nivelar os recursos humanos da melhor maneira possível, respeitando o tempo de 

atuação nas tarefas do projeto (melhor nivelamento possível) e com os recursos alocados com 

as competências necessárias (melhor alocação possível), respeitando princípios de caminho 

crítico e outras técnicas de projetos. Estes pontos influenciam diretamente os prazos, custos e 

qualidade dos produtos dos projetos, pontos estes que são de importância a todas as 

organizações. 

Este trabalho demonstra a importância de formação de profissionais preparados para 

lidar com a temática de alocação e nivelamento de recursos em projetos, considerando os 

executivos, gestores de projetos, gestores de recursos humanos e os recursos humanos que 

efetivamente fazem parte de projetos de TI. Assim, desenvolver profissionais com esta visão e 

preparo, permite a organização ter uma melhor visão da utilização dos seus recursos humanos 

e eventuais lacunas de disponibilidade e competências, que possam se apresentar. Esta realidade 

organizacional certamente levanta questões essenciais a serem melhor trabalhadas na prática e 

na academia. 

Uma outra contribuição é a identificação da existência de uma área e um comitê em uma 

organização, responsáveis pela alocação e nivelamento de recursos humanos, que facilitam a 

organização dos dados de recursos humanos de projeto, entre os quais as competências e 

habilidades, suas disponibilidades e restrições de alocações, bem como promovem e facilitam 

as negociações entre áreas e projetos distintos, permitindo uma tomada de decisão mais 

assertiva para as alocações. Estas áreas e comitês se mostraram facilitadores para os gerentes 

de projetos, transmitindo segurança e comprometimento com as alocações fornecidas. 

A contribuição final é o modelo apresentado que pode ser aplicado na organização 

analisada, de forma a introduzir melhorias no processo existente, ou em outras similares, apesar 

ainda da falta de estudos mais aprofundados para validar o modelo proposto. 
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Para responder a questão de pesquisa de como alocar e nivelar recursos humanos de 

maneira integrada para projetos de TI em fase de planejamento, foi aplicado o método de estudo 

de caso único, baseado em entrevistas de dez gerentes de projetos de vários níveis de gestão 

dos projetos, assim como em vários documentos: relatórios disponibilizados na ferramenta 

Sharepoint da Microsoft ©, utilizados pelo PMO da organização; plano de projetos; as atas das 

reuniões de kick-off de projetos e planejamento de alocação de recursos humanos.  

 O objetivo principal deste estudo foi propor um modelo de alocação e nivelamento de 

recursos humanos integrados no planejamento de projetos de TI, que foi dividido nos seguintes 

objetivos secundários: agrupar as práticas existentes na literatura acadêmica sobre alocação e 

nivelamento de recursos humanos, identificar a necessidade de um processo de apoio a tomada 

de decisão, identificar a necessidade de um processo de alocação e nivelamento simultâneos e 

propor um modelo para esse processo integrado. 

Foi realizado o agrupamento das práticas existentes na literatura acadêmica por meio do 

referencial teórico apresentado. Itens importantes emergiram como a necessidade da 

identificação do caminho crítico, ter como ponto de partida de alocação de recursos humanos 

as tarefas do caminho crítico para se evitar atrasos nestas tarefas e consequentemente do projeto, 

as questões de restrições de recursos em quantidade ou também compartilhamento desses 

recursos com outros projetos em ambiente de multi-projetos. Outros pontos apresentados na 

literatura foram relativos a métodos ou modelos que apoiam a tomada de decisão, uma base de 

dados centralizada com disponibilidade e restrições de recursos humanos e suas competências, 

o nivelamento dos recursos humanos sendo executado simultaneamente com as alocações e as 

ferramentas de software sugeridas para as finalidades apontadas como Microsoft Project © e 

Microsoft Excel ©. Este agrupamento de práticas serviu como base para se formular as 

proposições apresentadas neste estudo que, por sua vez, serviu para delinear o protocolo 

aplicado no estudo de caso. 

O segundo objetivo referente a um processo de apoio a tomada decisão para a alocação 

e nivelamento de recursos humanos em projetos de TI, a necessidade se mostrou relevante no 

estudo de caso realizado e se apresentou um modelo utilizado pela organização estudada que 

consistia de uma área responsável pela base de dados de recursos humanos relativa a 
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disponibilidade, alocações em andamento e competências. Esta área patrocina um comitê 

semanal, com participação de executivos, gerentes funcionais dos recursos humanos e gerente 

de projetos, onde por meio de priorizações de projetos e negociações, se tomam as decisões 

finais ou atualizações de alocação e nivelamento de recursos humanos nos projetos. As decisões 

sendo bem elaboradas e implementadas, colaboram na questão de alocações mais direcionadas 

com as competências necessárias e dentro dos custos no orçamento estabelecido, evitando-se o 

retrabalho, perda de prazos, incremento de custos e não cumprimento da qualidade esperada 

dos entregáveis do projeto. Todos estes pontos indicados estão aderentes ao referencial teórico 

levantado e novos achados foram encontrados como um departamento dedicado na organização 

para controle das alocações dos recursos humanos (RAM) e insatisfação do cliente por 

alocações errôneas e consequente atraso nos projetos. 

Quanto ao terceiro objetivo, embora a organização analisada tinha dificuldades em fazer 

o nivelamento dos recursos humanos devido a atuação dos recursos em vários projetos 

simultaneamente e trabalhos fora do horário comercial, como migração de bancos de dados e 

sistemas de TI. A maioria dos gerentes de projetos entrevistados afirmaram que um processo 

de alocação e nivelamento de recursos humanos executado simultaneamente seria de grande 

valia. Cabe ressaltar neste tópico que os gerentes de projetos entrevistados indicam que a 

visualização da alocação e nivelamento dos recursos humanos ficaria melhor se fosse mostrado 

por intervalos de tempo fixos, ponto este aderente ao referencial teórico levantado. 

Com relação ao quarto objetivo, apresentou-se um modelo para o processo que integra 

a alocação e nivelamento de recursos humanos em projetos de TI, conforme mostrado na figura 

19, por meio de argumentos e discussões apresentadas, oriundas das evidências obtidas em 

entrevistas com os gerentes de projetos, arquivos e documentos da organização analisada. 

Por meio das práticas destacadas nesse modelo, uma organização poderá alocar e 

nivelar, de maneira integrada, os recursos humanos em seus projetos de TI. A identificação do 

caminho crítico como primeiro passo do processo inserido no modelo, faz com que o 

direcionamento das primeiras alocações seja para as tarefas que fazem parte deste caminho 

crítico, para se ter a garantia que, o prazo final planejado para os projetos, esteja garantido, 

respeitando-se as competências exigidas dos recursos humanos para execução destas tarefas.  

Uma vez que os recursos humanos estejam alocados nas tarefas do caminho crítico, as 

alocações devem continuar nas outras tarefas do projeto respeitando-se disponibilidade e 
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competências desses recursos humanos. Para se ter as informações de disponibilidade e 

competências dos recursos humanos, o modelo sugere uma base de dados de recursos humanos, 

com as disponibilidades e restrições de férias e folgas, bem como, as devidas competências, 

com atualização constante de uma área ou departamento específico da organização, que 

promove uma reunião periódica de um comitê específico de alocação de pessoas, com a 

participação de executivos, gerentes funcionais dos recursos humanos e gerentes de projetos, 

para se tomar a melhor decisão possível de alocação e nivelamento integrados destes recursos 

humanos. Junto com as alocações, as decisões do comitê devem promover de maneira integrada, 

o nivelamento de recursos humanos como requisito básico do controle de prazo e custos dos 

projetos.  

A principal limitação deste estudo diz respeito ao fato do modelo apresentado não ter 

sido implementado e validado na organização utilizada no estudo de caso. Isto ocorreu devido 

tanto a questões do pesquisador como da organização pesquisada, por questões de tempo e 

recursos para esta implementação e validação. Outra limitação foi a realização de um estudo de 

caso único em uma organização, ao invés de um estudo de caso múltiplo em outras 

organizações, que poderia ampliar a visão e interpretação sobre o tema apresentado. 

Pelas referências bibliográficas levantadas e utilizadas nesta dissertação, percebe-se 

claramente que pelo número destas referências abordando os problemas de RCPSP (Resource 

Constrained Project Scheduling Problem) e RLP (Resource Leveling Problem) são muito 

maiores no exterior que no Brasil. Assim, existe uma lacuna na literatura acadêmica brasileira 

abordando estas questões e consequentemente, um grande campo de pesquisa sobre a alocação 

e nivelamento de recursos humanos. A validação do modelo poderia ser feita em uma 

organização por meio de uma pesquisa-ação, com ajuste do modelo conforme a organização 

estudada. Por meio também de uma pesquisa ação, uma validação do Fator de Alocação 

proposto, poderia ser realizada, voltada a aplicabilidade desse fator como apoio para tomada de 

decisão no processo de alocação e nivelamento de recursos humanos em projetos de TI. Outra 

possibilidade seria um survey em várias organizações do mesmo segmento ou outros, a respeito 

da aplicabilidade do modelo e sua contribuição para a gestão de disponibilidade e competências 

dos recursos humanos nos projetos 

Além disso, oportunidades de pesquisa existem também na área de software em relação 

a sistemas de alocação e nivelamento de recursos humanos propriamente dito, sistemas de apoio 
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de decisão e algoritmos de otimização destes procedimentos. Estas oportunidades se resumem 

em construção de softwares específicos para tratamento das afirmações apresentadas (apoio a 

tomada de decisão e algoritmos de otimização), bem como, o desenvolvimento de interfaces 

entre softwares já existentes no mercado, como por exemplo, Microsoft Project © e Microsoft 

Excel ©, para implementação do Fator de Alocação proposto e devidas interfaces gráficas para 

melhor visualização das alocações e nivelamentos. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

Figura 23: Protocolo de pesquisa e coleta de dados 

PROPOSIÇÃO DESCRIÇÃO NR QUESTÃO DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ENTREVISTADOS ANÁLISE 

Proposição 1  

(A organização 

identifica o 

caminho crítico 

em todos os seus 

projetos)  

A identificação do 

caminho crítico deve ser 

utilizada para estimar a 

duração mínima do 

projeto e determinar o 

montante de folga no 

cronograma do projeto. 

O seu planejamento e a 

correspondente alocação 

de recursos humanos 

devem considerar atrasos 

no projeto como um 

todo, quando existirem 

lacunas de ofertas de 

recursos com as 

competências esperadas. 

Uma ferramenta de 

software como apoio é 

recomendada. 

1a 

 

 

 

1b 

 

 

Como é identificado o 

caminho crítico de um 

projeto na sua organização? 

 

Qual ferramenta de software, 

tipo CPM (Critical Path 

Method), que é usada para a 

finalidade da questão 1a? 

 Arquivos da ferramenta de 

software tipo CPM com a 

identificação do caminho 

crítico (ex. arquivos de 

extensão .mpp do Microsoft 

Project © da organização 

em análise). 

 Documentos de passagem 

do projeto da fase de 

aprovação de proposta para 

a equipe de projeto. 

 Documentos da reunião de 

kick-off junto ao cliente 

final. 

Gerentes de 

Projetos da 

organização em 

análise. 

Analisar se a organização 

identifica o caminho crítico 

no planejamento dos seus 

projetos e como ocorre esta 

identificação. 

Proposição 2  

(Alocação de 

recursos 

humanos deve 

começar pelas 

tarefas do 

caminho crítico)  

Para se ter o 

planejamento do projeto, 

armazenamento de dados 

e manutenção de 

histórico da alocação de 

recursos, é proposto o 

uso da ferramenta de 

software com 

característica de trabalho 

de cálculo do caminho 

crítico (CPM - Critical 

Path Method), para se 

2a 

 

 

 

2b 

 

 

 

 

2c 

 

 

Por quais tarefas do projeto 

começa a alocação dos 

recursos humanos? 

 

Se a alocação dos recursos 

humanos não começar pelas 

tarefas do caminho crítico, o 

que pode acontecer? 

 

A ferramenta de software 

utilizada contribui ou 

 Arquivos da ferramenta de 

software tipo CPM com a 

identificação das alocações 

de recursos humanos da 

organização em análise. 

 Documentos de Comitês 

internos ou PMO com as 

alocações de recursos 

humanos da organização 

em análise. 

 

Gerentes de 

Projetos da 

organização em 

análise.  

Analisar se a organização 

aloca os seus recursos 

humanos, a partir das 

tarefas do caminho crítico. 
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PROPOSIÇÃO DESCRIÇÃO NR QUESTÃO DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ENTREVISTADOS ANÁLISE 

obter a proposição 

inicial de alocação de 

recursos humanos, que 

deve começar pelas 

tarefas do caminho 

crítico para não impactar 

a duração total planejada 

para o projeto. 

 

 

 

2d 

 

 

 

 

2e 

 

 

 

 

 

2f 

 

atrapalha de alguma forma 

esse processo? 

 

Quais as dificuldades que 

você encontra na alocação 

de recursos humanos nos 

seus projetos? 

 

Estas informações – 

caminho crítico e alocação 

de recursos humanos - são 

utilizadas em que momento 

do projeto? 

 

Com que frequência estas 

informações de alocação de 

recursos humanos são 

atualizadas? 

Proposição 3  

(Restrições de 

recursos 

humanos exigem 

controle da 

quantidade e 

competências 

desses recursos) 

As restrições podem ser 

de falta de recursos 

necessários em 

quantidade ou 

competências, licenças, 

férias ou já estarem 

alocados em outros 

projetos. 

3a 

 

 

 

 

Como sua organização faz a 

gestão de restrições de 

recursos humanos em 

relação à quantidade destes 

recursos e suas 

competências? 

 

 

 Arquivos da ferramenta de 

software tipo CPM com a 

identificação das alocações 

de recursos humanos da 

organização em análise. 

 Documentos de Comitês 

internos ou PMO com as 

alocações de recursos 

humanos da organização 

em análise. 

 

Gerentes de 

Projetos da 

organização em 

análise.  

Analisar se existem 

restrições de recursos 

humanos e qual a 

influência no ciclo de 

desenvolvimento e 

benefícios dos projetos. 

Proposição 4 

(Os modelos e 

métodos 

utilizados para a 

alocação de 

recursos 

Estes modelos e métodos 

colaboram para a tomada 

de decisão de alocação 

de recursos humanos em 

projetos, onde devem ser 

consideradas as políticas 

4a 

 

 

 

 

 

Qual o modelo ou método 

seguido na sua organização 

para a tomada de decisão na 

alocação de recursos 

humanos em projetos? 

 

 Arquivos da ferramenta de 

software tipo CPM com a 

identificação das alocações 

de recursos humanos da 

organização em análise. 

Gerentes de 

Projetos da 

organização em 

análise.  

Analisar quais modelos e 

métodos a organização 

utiliza para tomada de 

decisão, na alocação de 

recursos humanos em seus 

projetos. 
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PROPOSIÇÃO DESCRIÇÃO NR QUESTÃO DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ENTREVISTADOS ANÁLISE 

humanos 

contribuem para 

processo de 

tomada de 

decisão)  

de férias, folgas, 

ambiente multiprojetos, 

comitês internos e PMO. 

4b 

 

 

 

 

4c 

 

 

 

 

 

4d 

Como são consideradas as 

férias e folgas dos recursos 

humanos para alocação 

destes recursos? 

 

Como são consideradas as 

decisões dos Comitês da 

organização, nas decisões de 

alocação de recursos 

humanos? 

 

Quais são as diretrizes 

fornecidas pelo PMO para a 

alocação de recursos 

humanos na sua 

organização? 

 Documentos de Comitês 

internos ou PMO com as 

alocações de recursos 

humanos da organização 

em análise. 

 

Proposição 5 

(O nivelamento 

pode ser feito 

simultaneamente 

à alocação de 

recursos 

humanos) 

Após a realização das 

alocações, é necessário 

fazer o seu nivelamento. 

No momento do 

planejamento do projeto, 

este nivelamento pode 

ser feito 

simultaneamente com a 

alocação, já propondo 

uma alocação ideal. 

 5a 

 

 

 

 

 

5b 

 

 

 

5c 

 

 

 

5d 

 

 

5e 

 

Como você visualiza a 

alocação de recursos 

humanos em um 

determinado período de 

tempo? 

 

Como você trata o 

nivelamento de recursos 

humanos nos seus projetos? 

 

Você faria a alocação e 

nivelamento de recursos 

simultaneamente? 

 

Você usaria uma ferramenta 

de software para isto? 

 

Você acha que segmentar as 

tarefas em segmentos fixos 

 Arquivos da ferramenta de 

software tipo CPM com a 

identificação das alocações 

e nivelamento de recursos 

humanos da organização 

em análise. 

 Documentos de Comitês 

internos ou PMO com as 

alocações e nivelamento de 

recursos humanos da 

organização em análise. 

Gerentes de 

Projetos da 

organização em 

análise.  

Analisar se a organização 

trabalha o conceito de 

nivelamento de recursos 

humanos e sua aplicação e 

se esta atividade é 

realizada simultaneamente 

com a alocação destes 

recursos humanos. 
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PROPOSIÇÃO DESCRIÇÃO NR QUESTÃO DOCUMENTOS E 

ARQUIVOS 

ENTREVISTADOS ANÁLISE 

de tempo ajudaria a 

visualização da alocação e 

nivelamento? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B – SÍNTESES DE RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

Figura 24: Síntese das respostas da pergunta 1a 

Profissional Respostas da questão 1a 

Aderência a 

proposição 1 

(Sim/Não) 

PGP_01 

Eu trabalho como Gerente de Projetos I. O que eu posso responder é que eu 

acredito é que a empresa que eu trabalho possui uma identificação de 

caminho critico, porém eu não tenho muito conhecimento a qual 

metodologia de como é identificado o caminho crítico.  

Não 

PGP_02 

O caminho crítico é identificado na fase de planejamento quando são 

levantados os requisitos, as atividades e elaborado uma versão no MS-

Project com as atividades prévias. Nestas atividades é identificado o 

caminho crítico. 

Sim 

PGP_03 Através do cronograma que utiliza a ferramenta MS-Project. Sim 

PGP_04 

Bom, os projetos que nós fazemos aqui são com características especificas. 

São projetos sempre parecidos. Já com base em informações históricas, 

lições apreendidas e experiência, já se sabe quais os caminhos críticos de 

projetos deste tipo. Exemplo: Aquisições. É uma atividade que é sempre um 

caminho critico, porque se depende muito de aquisições de equipamentos 

para implementação. É claro que alguns projetos têm suas particularidades 

de um para outro, mas eles são bem parecidos.  

Sim 

PGP_05 

A gente faz um acompanhamento semanal dos projetos e diariamente a gente 

tem conferencias de checkpoint com todos os gerentes de projetos 

reportando para a direção onde a gente discute ali quais são os milestones 

mais importantes, que são os milestones do caminho crítico.  

Sim 

PGP_06 

O caminho crítico, a gente procura identificar este caminho critico já no que 

chamamos de reunião P1/P2. Então, procuramos identificar os principais 

problemas do cliente.  

Não 

PGP_07 O caminho critico a gente identifica através do Microsoft Project.  Sim 

PGP_08 

Após a identificação e detalhamento das atividades em um cronograma bem 

definido, a partir do software que nós usamos, o MS-Project, conseguimos 

através da matriz do gráfico de Gantt, nós conseguimos identificar o 

caminho crítico das tarefas que nós temos no projeto. 

Sim 

PGP_09 

O caminho crítico sempre tenta encontrar tudo que leva a impactar o prazo 

final do projeto. Identificamos o caminho critico, primeiramente 

sequenciando as tarefas e depois do sequenciamento validamos o que não 

pode ser antecipado.  

Sim 

PGP_10 

Ele é identificado durante o planejamento dependendo do projeto, mas ele é 

identificado principalmente pela expectativa do cliente. Como exatamente 

ele é identificado, eu acho que é de acordo com nosso conhecimento das 

entregas, pelo que precisa fazer, pela dificuldade de cada item e pela 

dificuldade de entrega de um determinado o item a gente coloca como 

caminho crítico.  

Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

07 

03 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 25: Síntese das respostas da pergunta 1b 

Profissional Respostas da questão 1b 

Aderência a 

proposição 1 

(Sim/Não) 

PGP_01 

Aqui na empresa, os gerentes de projetos utilizam o Microsoft Project. 

Através do Microsoft Project, no cronograma é feito uma identificação do 

caminho crítico. 

Sim 

PGP_02 
Como foi dito a ferramenta é o MS-Project e ele já faz os cálculos do 

caminho crítico. 
Sim 

PGP_03 Com o MS-Project por cada projeto.  Sim 

PGP_04 

Aqui para cronograma e para todas estas funções nós usamos o Microsoft 

Project. Ele tem essa função de demonstrar o caminho crítico e também de 

alocação de recursos.  

Sim 

PGP_05 É o MS-Project.  Sim 

PGP_06 

Se existe, eu desconheço. Na verdade, a gente diante do cenário, diante do 

projeto em questão, a gente faz uma análise com as áreas envolvidas e como 

eu te falei, neste P1/P2 a gente tenta identificar onde é o caminho crítico.  

Não 

PGP_07 É o Microsoft Project que a gente utiliza. Sim 

PGP_08 Seria o próprio Microsoft Project. Sim 

PGP_09 
Atualmente utilizo o Microsoft Project, onde ele já elabora os cálculos e 

indicação do caminho crítico e fica de uma forma mais visual. 
Sim 

PGP_10 

Não temos ferramenta de identificação de caminho crítico. A gente usa o 

MS-Project para fazer o cronograma em si, mas a ferramenta de 

identificação não.  

Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

08 

02 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 26: Síntese das respostas da pergunta 2a 

Profissional Respostas da questão 2a 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 

È feita uma validação da proposta técnica do projeto e é feito um relatório 

que a gente chama de due diligence e vai mostrar quais os esforços 

necessários para a conclusão do projeto. Não é feito através do caminho 

crítico e sim para o projeto como um todo a alocação do recurso. 

Não 

PGP_02 

Normalmente a gente tem uma locação antes da execução na fase de 

planejamento quando é necessária a alocação de um líder técnico para o 

projeto. Deve se iniciar sempre pelo caminho crítico para ter uma visão do 

que pode atrasar o projeto.  

Não 

PGP_03 

É sempre no caminho crítico nas tarefas mais onerosas ou que tenham 

geralmente uma data e execução mais curta para não atrasar o cronograma 

do projeto. 

Sim 

PGP_04 

A gente sempre começa alocando um gerente de projetos e um líder técnico 

para começar a detalhar o projeto e depois a alocação dos recursos. Um 

segundo passo seria a alocação de um arquiteto para poder desenhar a 

solução porque quando um projeto chega, esta solução vem de um modo 

macro, então o arquiteto deve ajudar até na parte do due diligence, para 

avaliação do ambiente para poder sim, começar a definir a estratégia de 

migração e aí sim podemos começar a alocar os recursos para execução. 

Não 

PGP_05 

A gente começa a fazer as alocações de recursos já nesta etapa que é a etapa 

de revisão da solução. O segundo, é um planejamento mínimo com a nossa 

equipe aqui de gestão de recursos, uma equipe que controla é chamada de 

RAM, que controla todos os recursos da empresa. Então, a gente submete a 

este grupo em uma reunião inicial, para que a gente consiga identificar quais 

são os recursos mínimos e quais são as competências para que a gente 

Não 
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Profissional Respostas da questão 2a 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

consiga desenvolver um cronograma e um planejamento sendo mais 

assertivo possível. 

PGP_06 

A gente tenta identificar os recursos envolvidos no projeto, a gente identifica 

se existe algum gap, ou seja, se existe algum recurso se será necessário para 

aquele projeto e de repente não consta ali. nestas reuniões como pré P1/P2 e 

P1/P2 a gente coloca todas as áreas envolvidas e tenta identificar se existe 

algum gap de recursos ali. 

Não 

PGP_07 A gente começa a alocar por competência. Não 

PGP_08 

O ideal é a gente seguir a partir do caminho crítico. Mas nós temos também 

as demais atividades e conseguimos fazer um paralelismo. No tempo inicial 

do projeto conseguimos fazer uma alocação para o projeto completo. Ai sim, 

o início das atividades nos começamos pelas atividades do caminho critico 

mesmo. 

Sim 

PGP_09 

Eu tenho uma forma mais sequencial. Primeiro finalizo toda a parte 

estratégica no cronograma e após a identificação de todas as tarefas eu vou 

atribuindo a alocação dos recursos para que ao final disto eu posa ter uma 

visão sobre a alocação ou não destas pessoas. 

Não 

PGP_10 

Ele inicia quando a gente tem um pedido que vem do comercial para 

abertura do projeto com a proposta e com um documento onde é descrito as 

especialidades e quantidade de horas de cada especialidade. Esta é a base 

para solicitação de recursos. Eu começo a alocação conversando diretamente 

com os gestores operacionais. 

Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

02 

08 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 27: Síntese das respostas da pergunta 2b 

Profissional Respostas da questão 2b 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 Eu acredito que se você não seguir isto aí com certeza o projeto vai atrasar. Sim 

PGP_02 
Pode atrasar o projeto. De fato, a tarefa do caminho critico não executada, 

atrasa com todas as tarefas posteriores. 
Sim 

PGP_03 

Com certeza ele vai atrasar e vai ter que deixar as pessoas alocadas no seu 

projeto em um maior período de tempo e, portanto, já tem um impacto na 

alocação e no custo do projeto. Sem contar que o cliente não vai ficar muito 

satisfeito. A satisfação do cliente pesa bastante pois temos contato próximo 

com os clientes. 

Sim 

PGP_04 O projeto atrasa, obviamente. Até é o conceito de caminho crítico. Sim 

PGP_05 

A tarefa vai ficar em atraso e consequentemente o projeto também vai atrasar 

e vai ser difícil recuperar. A consequência - qualidade, a imagem da empresa 

perante o cliente, imagem dos profissionais trabalhando, impacto no negócio 

do cliente 

Sim 

PGP_06 O projeto vai atrasar. Sim 

PGP_07 
Se a gente não começar com as tarefas do caminho crítico, provavelmente a 

gente não vai conseguir alcançar a data do projeto. 
Sim 

PGP_08 Você está afetando diretamente a gestão de tempo do projeto. Sim 

PGP_09 

O fato de não começar a alocação das pessoas pelo caminho critico pode 

gerar desvios no projeto e consequentemente atrasos no mesmo ou um maior 

esforço para voltar ao trilho. 

Sim 

PGP_10 A gente vai ter um atraso e vai acontecer um replanejamento de tarefas. Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

10 

00 

Fonte: Elaborado pelo autor 



   106 

 

 

Figura 28: Síntese das respostas da pergunta 2c 

Profissional Respostas da questão 2c 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 
Sem este software não seria possível ter uma visibilidade de horas 

necessárias para cada time. Com certeza contribui. 
Sim 

PGP_02 

Colabora sim, pelo fato de quando você enxerga um projeto e vê que tem 

muitos caminhos críticos, você tem condições de uma tomada de decisão de 

maior esforço para aquela tarefa. 

Sim 

PGP_03 
Ela ajuda porque ela vai te ajudar a identificar exatamente onde tem a 

criticidade e contenção até. 
Sim 

PGP_04 
Acho que ela contribui. Uma ferramenta sempre contribui, porque ela 

permite a gente ter cenários de forma mais rápida 
Sim 

PGP_05 

MS-Project para as pessoas que não tem muito conhecimento as vezes 

atrapalha um pouquinho. E eu vejo também que a gente depende muito do 

bom censo do gerente de projeto e da experiência dele. 

Não 

PGP_06 Desconheço a ferramenta que faça esta parte de caminho crítico. Não 

PGP_07 
Eu acho que o MS-Project na função que a gente usa na companhia que eu 

trabalho, ele é legal para mapear o caminho crítico. 
Sim 

PGP_08 
Contribui bastante. Visualmente você já consegue identificar os gaps e se 

antecipar a riscos. Auxilia bastante. 
Sim 

PGP_09 
Contribui e muito. Contribui bastante para ter uma forma mais consolidada e 

em uma forma visual. 
Sim 

PGP_10 
Em relação a alocação de recursos eu não vejo contribuição direta. Eu vejo a 

contribuição em nível de planejamento. 
Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

07 

03 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 29: Síntese das respostas da pergunta 2d 

Profissional Respostas da questão 2d 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 

A qualificação dos recursos necessários por uma característica da empresa, 

eles utilizam recursos da base que lidam com a operação. Então, a pessoa 

não tem um timing de projeto e sim um timing de operação. Então, o que 

acontece? Ele não é focado nas entregas, igual ao pessoal de projetos.  

Sim 

PGP_02 
Com a gerencia entre projetos. A empresa ela possui um pool de recursos e 

este pool de recursos é dedicado a multi-projetos. 
Sim 

PGP_03 
São os recursos compartilhados. Ele não atende somente o seu projeto. É 

sempre “n” projetos e “n” atividades. 
Sim 

PGP_04 

A princípio são duas basicamente. Primeiro na alocação em si. Nenhuma 

empresa de serviços tem recursos de prateleira, como a gente chama. Toda 

vez que entra um projeto novo, nós temos que negociar a alocação de 

recursos com outros projetos e outras operações existentes. Isso já foi bem 

pior aqui. Nós tínhamos uma área de projetos que pertencia a uma diretoria 

que era uma diretoria que era uma diretoria diferente da diretoria de 

operações, então existia uma disputa entre as diretorias. Quando a área de 

projetos há um tempo atrás passou a fazer parte da diretoria de operações, 

então operações e projetos ficaram embaixo da mesma diretoria e isso 

facilitou a alocação porque a diretoria de operações consegue ter uma visão 

do todo. A segunda dificuldade que eu vejo é em relação a competência. 

Nem sempre nos termos as pessoas com as competências necessárias para 

execução dos projetos. 

Sim 
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Profissional Respostas da questão 2d 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_05 

Recursos são escassos no projeto. A empresa vai sempre querer que se faça 

mais por menos. Então se você não tem muitas pessoas, não tem a pessoa no 

momento certo, não tem a profundidade do conhecimento, você acaba 

também não desenvolvendo um planejamento muito adequado 

Sim 

PGP_06 

Antigamente o gerente de projeto tinha mais autonomia aqui. Então por 

exemplo chegava um projeto novo que tinha lá os recursos você tinha todo 

um meio de você mesmo ir atrás e você contratar. Geralmente eram pessoas 

alocadas temporariamente - terceiros - e cada gerente de projetos tomava 

conta dos seus recursos ali. Hoje existe uma área na companhia que faz a 

parte de contratação, faz a parte de alocação – o nome da área é RAM = 

Resource Allocation Management. Esta área é a que hoje consulta a empresa 

inteira, os recursos que tem e a alocação das pessoas. Hoje eu preciso passar 

a necessidade para esta área e esta área vai analisar se na empresa não tem na 

empresa e de repente tem um cara, mas não é full time, mas part time e então 

a dificuldade maior. 

Não 

PGP_07 

A maior dificuldade que a gente encontra é ter as pessoas dentro da própria 

empresa. Dando um exemplo do que eu falei, Windows, Linux, Unix, as 

vezes tem 1 cara só de Windows para atender quatro projetos ou 2 caras de 

Linux para atender 10. Então a dificuldade que hoje a gente tem é na 

quantidade de recursos. 

Sim 

PGP_08 
A dificuldade maior é a concorrência de recursos com outros projetos que 

estão trabalhando simultaneamente. 
Sim 

PGP_09 
Nos meus projetos a maior dificuldade é a disponibilidade dos mesmos, onde 

há o conflito de utilização entre os projetos. 
Sim 

PGP_10 

Sobrecarga dos recursos. Na maioria das vezes os recursos alocados para o 

projeto ou está atuando em outros projetos ou estão atuando na operação do 

dia a dia de um cliente que já está na empresa. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 30: Síntese das respostas da pergunta 2e 

Profissional Respostas da questão 2e 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 
Ela é feita durante todo o ciclo no projeto, mas mais especificamente no 

início do projeto. 
Sim 

PGP_02 
No planejamento. Na empresa existe um departamento chamado RAM, onde 

é feita a alocação de recursos ali, de acordo com a minha necessidade. 
Sim 

PGP_03 São mais usadas no planejamento e na execução. Sim 

PGP_04 

Mais importante é no início e no planejamento, porque é a hora que nós 

realmente definimos qual é a equipe necessária para o projeto e é feita a 

solicitação de alocação e a alocação por esta equipe que cuida de toda 

alocação de recursos tanto para projetos como para operação, que se chama 

RAM - Resource Allocation Management. 

Sim 

PGP_05 

Desde o início. Desde a fase do planejamento que a gente tem o objetivo do 

projeto com relação a data e o caminho crítico ele é uma informação que a 

gente tem que trabalhar ele no dia a dia. 

Sim 

PGP_06 
As mudanças neste tipo de problema ele pode ocorrer em qualquer fase do 

projeto. 
Não 

PGP_07 
O pessoal não tem o costume muito de associar o caminho critico junto com 

os recursos humanos. Isso acaba ficando como uma competência adicional 
Sim 
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Profissional Respostas da questão 2e 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

do gerente do projeto para estar fazendo a liga destes 2 assuntos. Não tem o 

momento que isto aconteça. O gerente de projetos é que tem que ter esta 

visão para conseguir casar estes 2 assuntos - caminho critico junto com a 

alocação de recursos. O ideal é no planejamento que é a hora onde a gente 

começa a planejar a gente já sabe onde vai ter o problema ou possa a vir ter o 

problema de entrega, 

PGP_08 A todo momento. Não 

PGP_09 Na fase de planejamento e na fase de execução. Sim 

PGP_10 São utilizadas durante todo o projeto. Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

07 

03 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 31: Síntese das respostas da pergunta 2f 

Profissional Respostas da questão 2f 

Aderência a 

proposição 2 

(Sim/Não) 

PGP_01 

A gente tem reuniões semanais de alocação de recursos de projeto onde a 

gente, como toda a empresa, tem diversas frentes de projetos. Há uma área 

dedicada e exclusiva para esta alocação de recursos. 

Sim 

PGP_02 Desconheço. Não 

PGP_03 Das alocações é semanalmente, que é feito no RAM. Sim 

PGP_04 

A frequência com a qual nós nos relacionamentos com este comitê de 

alocação de pessoas, dentro desse time do RAM é semanal. Nós temos uma 

cadencia semanal de conversa com este time, mas o que pode acontecer de 

uma semana para outra você chegar e falar que minha alocação de recursos 

não mudou. 

Sim 

PGP_05 A gente tem um controle semanal do nosso comitê de recursos. Sim 

PGP_06 

Semanalmente. Com este novo processo do RAM a gente está validando, 

revalidando que aquele X período de tempo para aquelas áreas que você 

precisa no projeto estão realmente confirmadas. 

Sim 

PGP_07 

Depende do tamanho do projeto. Por exemplo um projeto que estou já vai 

um ano, então mensalmente a gente faz esta atualização mesmo porque este 

comitê do RAM que trata das alocações dos recursos dentro da empresa, ele 

cria um dashboard aonde ele consegue estar distribuindo os recursos 

Sim 

PGP_08 
Dependendo do projeto que a gente está trabalhando é diariamente. No 

máximo semanalmente conforme as regras do PMO. 
Sim 

PGP_09 Eu atualizo estas informações com a periodicidade semanal. Sim 

PGP_10 

Depende muito do tipo de projetos. Mas podemos ter atualizações semanais 

ou mensais, depende muito da criticidade e da velocidade que o projeto 

necessita atualizar as entregas. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 32: Síntese das respostas da pergunta 3a 

Profissional Respostas da questão 3a 

Aderência a 

proposição 3 

(Sim/Não) 

PGP_01 

A restrição básica que eu vejo é mais uma restrição do tipo orçamentária. 

Então, a gente sabe mais ou menos quanto que cada profissional ou o custo 

hora de cada profissional. Baseado nisto, a gente vai saber ou não, quantos 

Sim 
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Profissional Respostas da questão 3a 

Aderência a 

proposição 3 

(Sim/Não) 

recursos vão trabalhar referente a cada competência. Então, eu tenho lá uma 

competência A e tenho 168hs, então a gente sabe que vai trabalhar comum 

recurso full dedicado. Baseado neste forecast que é feito lá vai ter a 

quantidade de recursos e isto é previamente analisado. 

PGP_02 Não sei como que a empresa faz. Não 

PGP_03 

Na atual conjuntura está sempre faltando. Quanto a capacitação, as técnicas, 

eu nunca tive nenhum projeto que não tinha um especialista, diferente de 

outro lugar que trabalhei que sempre faltava. 

Sim 

PGP_04 

Aí está uma coisa interessante, porque primeiro: Restrição de recursos 

humanos todas as empresas têm.O que eu vejo hoje, como são projetos 

grandes, se acaba alocando pessoas full time nos projetos e esta pessoa, por 

mais competência que ela tenha, ela acaba fazendo todas as atividades do 

projeto. A gestão de restrições de recursos com relação a quantidade de 

recursos é feita dentro no RAM. 

Sim 

PGP_05 O RAM faz esta função. Sim 

PGP_06 O RAM praticamente tem este papel. Sim 

PGP_07 
As vezes a gente as vezes acaba tendo poucas para fazer muitas coisas e já 

tive o inverso de ter muitas pessoas para muito pouco trabalho. 
Sim 

PGP_08 

A organização é com base neste departamento RAM que tem elencado uma 

matriz de competências e responsabilidades de cada analista e tem um 

mapeamento completo de todos os profissionais então a partir destas 

informações e também da disponibilidade de tempo a gente tem a gestão das 

restrições com um ou outro recurso por projeto. O nível de conhecimento 

que ele tem sobre um determinado assunto está bem detalhado na matriz. 

Sim 

PGP_09 

Essa organização faz através do time que faz o comitê - CAP - ele é atrelado 

a uma área da empresa que faz a gestão de recursos. É uma área chamada de 

RAM (Resource Allocation Management), onde eles fazem toda estas 

validações das restrições, dos skills, para que seja alocado o recurso com o 

skill correto para a atividade determinada. 

Sim 

PGP_10 

Eu acredito que esta gestão as restrições só aparecem na falta dos recursos. 

Existe um trabalho desta área do RAM que tem um forecast e sabe nos 

próximos meses uma estimativa de horas que precisa para cada recurso. Mas, 

apesar deste forecast existir, de existir este planejamento, a atuação mesmo é 

somente na falta. A gente trabalha no limite. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 33: Síntese das respostas da pergunta 4a 

Profissional Respostas da questão 4a 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

PGP_01 

Cada profissional dentro da empresa tem suas qualificações registradas em 

um sistema que é utilizado por esta área de alocação de recursos. Então, eu 

tenho minhas qualificações, outro profissional tem as dele. Então quando há 

um projeto é feito uma consulta nesta base de dados e baseado nisto, eles 

decidem qual o melhor recurso a ser utilizado ou não. Caso o recurso tenha 

na empresa para determina entrega, ela opta por utilizar este recurso dentro 

da empresa. Caso um determinado projeto precise de um profissional com 

uma especificação bem particular e a empresa não possua, aí a gente vai para 

o mercado   e busca este profissional para estar trabalhando para este entrega 

neste projeto. 

Sim 

PGP_02 Eu não sei. Eu não trabalho com isso. Não 
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Profissional Respostas da questão 4a 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

PGP_03 

Tudo é utilizado na sua sequência. Primeiro você faz o cronograma do 

projeto para você identificar a necessidade de alocação daquele recurso 

XPTO, de qual especialidade for. E aí, depois, isto é consolidado no RAM 

que é feito um comitê mesmo, entre os times de projetos, os times de on-

going e os times alocados para os projetos (PDT). Esta informação de cada 

um dos projetos é consolidada e distribuída a demanda em função das 

disciplinas e cursos. Sempre apoiado por esta planilha do RAM. 

Sim 

PGP_04 

Bom, isso pensando quando não se tem recurso para se fazer tudo ao mesmo 

tempo, que é uma realidade, normalmente é priorizado ou pela necessidade 

do cliente ou as vezes até, em um caso mais extremo, por penalidades. 

Então, pode chegar em algum momento, você fala assim, tenho dois projetos 

para entregar e esse se não entregar não tem penalidade e esse se não 

entregar tem penalidade. Esse é um fator de decisão, que foi evitar uma 

penalidade que é prejuízo para a empresa. Mas, normalmente a prioridade do 

projeto para o cliente com datas de entrega e pela criticidade para a empresa 

e para o cliente. 

Sim 

PGP_05 

A gente tem aqui uma equipe que cuida e centraliza. Então, a equipe da 

operação do dia a dia, a equipe de projetos menores e a equipe de projetos 

maiores, todos demandantes de recurso de projetos, são centralizados em 

uma área. 

Sim 

PGP_06 

Existe a questão do escalation. Se o RAM não é suficiente para atender a 

necessidade do projeto usa-se o processo de escalation. O escalation é o 

processo onde você (entre aspas) passa na frente ou prioriza sua necessidade. 

Assim voce escala um gerente nível 1, executivo sênior e diretor, então você 

vai escalando os níveis aí até o seu caso ser atendido. 

Sim 

PGP_07 

Tem este processo do RAM que a gente identifica a necessidade do recurso e 

qual o perfil que a gente precisa do recurso. O RAM procura esta pessoa 

dentro da organização e caso não tenha eles procuram esta pessoa no 

mercado e aí a decisão de alocação do perfil deste profissional junto ao 

projeto é feita através de entrevistas e depois tem um comitê aonde é feita a 

aprovação aí e designada as horas para este recurso. 

Sim 

PGP_08 

Para alocação de recursos na companhia nós temos um departamento 

chamado RAM que é o gerenciamento de alocação e de recursos mesmo para 

projetos. Então eles gerenciam tanto a capacidade técnica, as habilidades dos 

recursos e a disponibilidade de tempo. 

Sim 

PGP_09 

É utilizado um comitê de alocação onde há uma análise da disponibilidade 

de horas de todos os recursos com um skill determinado diferente ou 

solicitado para que ocorra uma alocação para tarefa do seu projeto. 

Sim 

PGP_10 

Nessa reunião de alocação de recursos, nesta área especifica que faz a 

alocação de recursos - esta área se chama RAM. De acordo, com as 

especificações técnicas das entregas que temos que realizar é feito um estudo 

para a gente saber se determinado profissional vai ter o conhecimento 

técnico necessário para atuar no projeto. Então a partir destas informações se 

toma a decisão de qual recurso vai atuar. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 34: Síntese das respostas da pergunta 4b 

Profissional Respostas da questão 4b 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

PGP_01 
No momento da alocação em si não é considerado este fator de férias. Como 

são considerados projetos de longa duração - 6 meses ou mais - a gente não 
Sim 
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Profissional Respostas da questão 4b 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

leva em consideração e eu particularmente desconheço que este fator de 

férias e folgas seja impeditivo para alocar ou não um recurso 

PGP_02 

Eu tenho uma ideia, porque eu sou um recurso no RAM. Quando em um 

planejamento anual eles perguntam se a gente tem as folgas e férias, etc e 

quais os projetos que a gente está e a duração deles, para poder fazer um 

handover para outro recurso. 

Sim 

PGP_03 

Eu tenho esta demanda e preciso de um especialista desta disciplina e esse 

que você me alocou vai estar de férias no período que eu preciso e aí aloca 

outra pessoa. É negociável. O RAM é informado. Não é o RAM que fala que 

que este cara vai estar de férias. O RAM é atualizado e acho que isto é até 

discutido nos comitês - este aí está de férias, vamos colocar outro. 

Sim 

PGP_04 

Eu vejo este ponto como um ponto falho principalmente quando são projetos 

longos, porque se você tem um projeto de seis meses por exemplo e você 

aloca um recurso e talvez, daqui a seis meses, o recurso vai tirar férias, mas 

ele nem sabe hoje ainda. No planejamento inicial é considerado, mas nem 

sempre se tem toda informação em relação a férias e folgas. Isso gera 

algumas mudanças ao longo do projeto, principalmente substituição de 

recursos durante as férias que pode ser traumática para o projeto. Então, a 

informação não é completa. 

Sim 

PGP_05 

Tem que fazer o controle das férias é o gestor funcional. O gestor funcional 

sinaliza estas férias para este comitê centralizado. O comitê centralizado 

informa para todos os gerentes de projeto. E aí, a gente toma a decisão em 

conjunto se a pessoa vai tirar férias ou não vai tirar férias. Programa o 

descanso para não ter nenhum impacto nos projetos. 

Sim 

PGP_06 

Do ponto de vista de banco de horas e férias ele vai tratar isso 

especificamente com sua própria área, com o seu gestor funcional, 

logicamente sempre alinhado com a gente do projeto e durante a fase do 

projeto, do ponto de vista de feriado ou uma ponte assim vai depender da 

temperatura e do momento do projeto. Tem hora vai dar para a gente liberar 

a pessoa tem hora que no momento não vai dar para liberar e um momento a 

gente vai substituir, 

Sim 

PGP_07 

Eles têm um controle através de uma planilha onde o pessoal já sinaliza 

quem são os recursos que precisam estar tirando férias e a gente também é 

informado pelos recursos e as vezes pelo RAM o período que o recurso vai 

estar tirando férias e com isso a gente tenta conseguir a substituição dentro 

do próprio RAM ou no nosso caso especifico, aqui dentro do projeto que a 

gente está tocando, dentro do time dedicado do nosso cliente. 

Sim 

PGP_08 

De acordo com o comitê nós temos definidos os tempos de projeto e já estão 

considerados os tempos de férias e no momento que um recurso deve deixar 

o projeto para que outro assuma. Nós temos contato direto com o RAM para 

que seja feita esta reposição de profissional de forma a não impactar o 

projeto. 

Sim 

PGP_09 
Cabe ao gestor funcional manter sempre um plano de reposição dos recursos 

em saída de férias. 
Sim 

PGP_10 

Se existe algumas férias ou alguma folga, essa área do RAM, que tem esta 

informação ou o gestor operacional direto do recurso tem essa informação. 

Mas a programação de férias e folgas não é feito pelo projeto em si, mas sim 

pela gestão de cada recurso. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

10 

00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 35: Síntese das respostas da pergunta 4c 

Profissional Respostas da questão 4c 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

PGP_01 

Como a gente tem aqui uma reunião referente a alocação de recursos, nestas 

reuniões de alocação de recursos, justamente o gerente de projeto tem que se 

posicionar para dizer que tem a necessidade de mais recursos ou não, se 

precisa de mais horas ou não ou se o recurso A não está performando. Cabe 

ao gerente de projetos levantar isto nesta reunião e nesta reunião os 

responsáveis por esta alocação de recursos vão ter a tomada de decisão. 

Então é feito basicamente neste processo. 

Sim 

PGP_02 

Sim, possuem reuniões periódicas deste comitê do RAM entre as áreas que 

fazem a gestão deste pool de recursos junto com as áreas que receberam os 

projetos 

Sim 

PGP_03 
Para alocação de recurso é meio letra de lei. Está lá e tem o comitê e todo 

mundo que deve estar envolvido. 
Sim 

PGP_04 

Eu acho que depende muito do cliente. Tem clientes que estão com uma 

criticidade maior nas entregas e isso por ser uma empresa muito aberta a esse 

tipo de solicitação, ele tem toda a liberdade de fazer contato com nossa 

camada executiva, seja o vice-presidente ou até o presidente. Então, existe 

uma pressão as vezes por motivo de escalada ou por motivo de penalidades. 

As decisões são tomadas com base nesta priorização que as vezes vem da 

camada executiva. 

Não 

PGP_05 

A gente faz o alinhamento com os recursos, mas neste comitê, que a gente 

chama de CAP, a gente toma a decisão e bate o martelo e a gente registra 

estas alocações em um sisteminha. Então, a gente registra esta alocação e ali 

é nosso extrato, nossa garantia de recurso alocado. Se a gente não tiver com 

esta decisão tomada no comitê, a gente não tem a garantia de alocação do rec 

Sim 

PGP_06 

O RAM tem uma reunião semanal onde está toda equipe do RAM, mais os 

gestores/gerentes nivel 1 como chamamos aqui, mais os gerentes de projetos 

e lá é discutido todos os projetos e prazos. 

Sim 

PGP_07 

Estas decisões, o comitê é composto de gerente de projetos, de gerentes 

sêniores e dentro deste comitê eles fazem a qualificação dos recursos, não só 

pela qualificação do recurso, mas também é visto a quantidade de horas do 

projeto alocado para ele ser designado para o projeto. 

Sim 

PGP_08 

A partir da necessidade que temos em projetos, são definidos os requisitos 

que a gente precisa para estes recursos e é acionado o comitê. Neste comitê 

de alocação de recursos nos temos os profissionais da gestão de recursos 

como um todo, mas nós temos aí os gestores de cada área competente. Com 

base nisso na definição e análise criteriosa de cada uma das atividades é 

definido e tomada a decisão de qual profissional será alocado para 

determinada atividade. 

Sim 

PGP_09 

A influência é grande. São consideradas como um padrão e muitas vezes um 

guia para ser tomado e partir daí pode sofrer algum ajuste no decorrer do 

projeto, porem a decisão tomada é a que acaba sendo seguida. Este comitê é 

o Comitê de Alocação de Pessoas (CAP). 

Sim 

PGP_10 

Eles são mais para organizar e ter um controle de onde os recursos estão 

alocados e para quais projetos estão cada um deles. As decisões do RAM não 

são definitivas e sempre tem negociação e mesmo após a alocação de um 

recurso a gente pode ter uma outra prioridade de algum outro projeto, de 

alguma indisponibilidade de algum ambiente de algum cliente que já está na 

organização e este recurso acaba sendo alocado e desviado para alguma 

outra atividade. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 36: Síntese das respostas da pergunta 4d 

Profissional Respostas da questão 4d 

Aderência a 

proposição 4 

(Sim/Não) 

PGP_01 
Existe um PMO dentro da organização, porém ele não tem um papel ativo 

nesta questão de alocação de recursos humanos. 
Sim 

PGP_02 Não sei a atuação do PMO nesta alocação. Não 

PGP_03 Não tenho conhecimento disto. Não 

PGP_04 
O PMO não é envolvido nisso, diferente talvez de outras organizações. Na 

alocação de recursos, o PMO não atua, quem atua é o RAM 
Sim 

PGP_05 
Ele sempre participa das reuniões, mas na questão da alocação que o pessoal 

controla é com relação ao cronograma. 
Sim 

PGP_06 
O PMO, no ponto de vista de recursos humanos ele não atua mais. 

Trabalham mais na parte de artefatos e documentação. 
Sim 

PGP_07 

PMO na frente de alocação de recursos humanos, a gente pode falar aí que 

ele é considerado na matricial fraca, porque ele não apoia nesta frente de 

recursos e até mesmo a gente tem a questão deste grupo que é o RAM, para 

poder apoiar. 

Sim 

PGP_08 Quanto a recursos humanos o nosso PMO é mais de apoio. Sim 

PGP_09 O PMO fornece mais uma diretriz e alguns insumos. Sim 

PGP_10 

A diretriz que ele fornece é que a gente tem que utilizar deste processo, 

obrigatoriamente utilizar a área do RAM para fazer esta alocação e a gente 

tem um documento que a gente preenche com a lista dos recursos de cada 

especialidade e quantidade de horas que precisa. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

08 

02 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 37: Síntese das respostas da pergunta 5a 

Profissional Respostas da questão 5a 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_01 Basicamente a gente vê isto pelo cronograma de atividades no Project. Sim 

PGP_02 Eu não trabalho como isso para ter esta visão. Não 

PGP_03 

Aqui a gente sempre vê que todo mundo está sobre alocado, ainda mais 

agora. Um tempinho atrás também. O mesmo recurso/especialista atua em 

vários projetos. Agora, o que visa demonstrar isto é o RAM. Há um tempo 

atrás nós não tínhamos esta informação consolidada. 

Sim 

PGP_04 

A gente fica acompanhando isso o tempo todo com os recursos e sempre 

avaliando se os recursos estão super ou sub alocados. Esta visualização seria 

interessante se fosse feito através de uma ferramenta, mas isto é pouco 

comum isso acontecer. 

Sim 

PGP_05 

A gente tem muitos imprevistos em projetos de tecnologia. Se a agente faz a 

alocação, eu aloco um recurso para as duas próximas semanas. A gente 

depende de chegada de equipamentos importados que tem uma variação 

grande.  A gente tem muitos recursos alocados e com muita interdependência 

entre eles. Então, se o trabalho de um profissional ele demora, outro acaba 

ficando ocioso e vice-versa. Então, a gente com este imprevisto, a agente 

acaba deixando as pessoas ociosas. Eu acho que isto é um desafio porque o 

ideal seria que as pessoas não ficassem em nenhum momento ociosas. Só 

que para isto, a pessoa tem que ser muito preparada, muito qualificada e 

muito alinhada de qual o papel dela. 

Sim 

PGP_06 

Hoje mais do que nunca a gente tem que contar com a fase da empresa, mas 

do pais, a gente está fazendo mais por menos - todos. Trabalhar 8 horas por 

dia é lenda, 

Sim 
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Profissional Respostas da questão 5a 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_07 

Esse é outro problema também, porque é outra forma que a gente não tem 

como mensurar. Não é algo que a gente consegue controlar e falar no dia 17 

meu recurso tem 8 horas de trabalho. 

Sim 

PGP_08 

Nós definimos na verdade, quais são as expectativas de atuação deste recurso 

em determinado momento. Nós temos algumas questões relacionadas a 

projetos que dependem das interdependências do projeto. Então a alocação 

de recursos é seriamente impactada dependendo destes fatores dos riscos 

atrelados ao projeto. 

Sim 

PGP_09 

Dentro do meu projeto, através do MS-Project que dá esta informação, de 

forma bem visual onde eu posso tomar uma decisão de atribuir uma 

sobrecarga ao recurso ou acionar a gestão funcional para que seja alocado 

um outro recurso para não dar sobrecarga e não comprometer o recurso 

fisicamente. 

Sim 

PGP_10 

A alocação dele, pelas ferramentas e registros que a gente tem é feita por 

mês. A gente uma visão de quantas horas vai precisar por mês. Eu procuro 

colocar o recurso para trabalhar em horário comercial, exceto é claro, 

existem algumas restrições onde o projeto exige que as atividades sejam 

feitas fora de horário, nos finais de semana, devido à necessidade de 

negócio. 

Sim 

RESUM 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 

09 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 38: Síntese das respostas da pergunta 5b 

Profissional Respostas da questão 5b 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_01 

Então, a gente tem uma conversa com o recurso para ter este alinhamento e 

não gerar custo extraordinários no projeto. No cronograma está que ele tem 

que trabalhar no período normal de trabalho. 

Sim 

PGP_02 Eu também não trabalho como isso para ter esta visão. Não 

PGP_03 
A gente recebe ou do gerente de projeto II ou do RAM mesmo, dizendo isto, 

mas eu nunca peguei uma situação assim. 
Não 

PGP_04 

Isso é uma coisa que aqui é praticamente impossível. Não só pela quantidade 

de trabalho, mas também pela característica. Como nós trabalhamos com 

projetos de migração de ambiente, essas migrações só ocorrem fora do 

horário comercial, a noite e fim de semana. Então é impossível fazer com 

que as pessoas trabalhem apenas no horário comercial. 

Sim 

PGP_05 

Hoje, como a gente controla hoje o nivelamento? Vamos manter as pessoas 

juntas? Vamos manter as pessoas na mesma sala? Vamos interagir e vamos 

ter o contato visual? Então, é desta forma que a gente faz este controle. 

Sim 

PGP_06 

Tem os horários que a pessoa tem que cumprir e quando esta pessoa tem 

algum tipo de ausência planejada, esta ausência é suportada por uma outra 

pessoa para ela possa sair e resolver a situação dela. Especificamente neste 

projeto que eu estou, realmente tem que estar previamente ser alinhado 

porque não pode ficar sem recurso e não pode impactar o projeto. 

Sim 

PGP_07 

Isso é algo que particularmente como gerente de projetos eu pego muito no 

pé deles para que a gente consiga estar trabalhando dentro das 8 horas diária 

e o mínimo de tempo fora do horário comercial, 

Sim 

PGP_08 

Você identifica que ele está trabalhando em tempo excessivo, a mais do que 

ele deveria. Ai, identificando isso a gente já aciona diretamente o RAM e 

pede um comitê de emergência ou dependendo do tempo que você tiver na 

Sim 
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Profissional Respostas da questão 5b 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

identificação deste gap é solicitado um novo recurso para apoiar e acabar 

equalizando a questão da sobre alocação. 

PGP_09 

Muito do nivelamento e feito através de negociação com o cliente. Então o 

fator negociação é predominante para que seja alinhado para seja montada 

uma estratégia para que não comprometa fisicamente os recursos humanos. 

Sim 

PGP_10 

A gente tem uma dificuldade muito grande que é a concorrência de recursos 

com outros projetos e com outras atividades. Muitas vezes existe a 

necessidade do recurso trabalhar no projeto em uma atividade já 

programada, programada de forma consciente para ele trabalhar no horário 

comercial, só que a gente percebe que ele tem outras atividades para fazer 

também. Nestes casos infelizmente, a gente acaba sendo obrigado a exigir 

que ele cumpra o que está planejado e a gente percebe que ele vai ter que 

trabalhar de noite também em outro projeto e em outra atividade. 

Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 39: Síntese das respostas da pergunta 5c 

Profissional Respostas da questão 5c 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_01 
Sim. A gente tem esta estimativa, justamente porque neste forecast tem a 

quantidade de horas que ele tem que trabalhar no mês. 
Sim 

PGP_02 
Depende da fase do projeto. Para uma determinada fase é mais difícil fazer 

um nivelamento. 
Não 

PGP_03 

Isto tudo deveria ser feito lá no RAM. Lá você tem a planilha com o nome 

do recurso e sabe os projetos que ele está. Se você tem interesse de alocar ele 

no seu projeto, porque você acha ele bom tecnicamente ou porque ele tem 

uma especialidade que demanda o seu projeto você dá uma batida de olho na 

planilha do RAM e vai negociar. 

Sim 

PGP_04 

Para fazer uma alocação e nivelamento de recursos bem-feita, nós 

precisaríamos ter um planejamento bem detalhado de todo o projeto logo no 

início, o que a gente não costuma ter. O projeto vai ser detalhado conforme 

ele vai sendo executado. É difícil ter visão do todo no começo. 

Sim 

PGP_05 
A gente acaba fazendo isso, mas ele é muito doloroso, porque acaba gerando 

um desconforto generalizado. 
Sim 

PGP_06 

Eu acho que isto depende mais da característica do projeto e do prazo de 

entrega do projeto. Eu acho isso, que você pode ter uma estimativa, um 

planejamento em cima disto, mas no dia a dia da execução a tendência é que 

se acabe cobrando, se exigindo muito mais destas pessoas por conta da 

entrega. 

Sim 

PGP_07 

Não. Isto é outra coisa que a gente faz de coisa separada. Seria muito 

interessante que a gente ter uma ferramenta ou algum processo ou modo de 

gestão que a gente conseguisse fazer a alocação junto com o nivelamento 

Sim 

PGP_08 

Sim. Fazendo a gestão dos recursos baseado também na ferramenta do MS-

Project você tem a opção de fazer a gestão dos recursos dos projetos. Então, 

para você nivelar a questão de trabalho vezes tempo, você consegue fazer a 

alocação de um recurso com habilidades complementares. Você pode ter um 

recurso pleno com uma mescla com júnior ou um sênior com um pleno para 

que ele consiga trabalhar da mesma forma e atingir o tempo esperado em um 

trabalho de 8 horas, por exemplo. 

Sim 

PGP_09 
Sim, se fosse utilizado uma base única como no Microsoft Project Server, 

poderíamos ter todos os recursos vinculados as especificações contábeis da 
Sim 
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Profissional Respostas da questão 5c 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

empresa de forma a gente realizar essa disponibilidade - ter disponível ou 

não - para alocação. 

PGP_10 

Eu acredito que não. Seria muito difícil a gente conseguir fazer isto. A gente 

consegue fazer a alocação, só que mesmo o recurso alocado no nosso 

projeto, mas não temos visibilidade das outras atividades que ele está 

atuando. 

Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 40: Síntese das respostas da pergunta 5d 

Profissional Respostas da questão 5d 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_01 Sim. Utilizaria o MS-Project para fazer esta função. Sim 

PGP_02 Sim, usaria. Não sei se o MS-Project tem esta opção, mas eu nunca utilizei. Sim 

PGP_03 O que conheço aqui é a planilha do RAM.  

PGP_04 

Sim. O MS-Project faz este nivelamento. Você consegue dizer quanto você 

quer alocar da pessoa e ele faz a distribuição das atividades 

automaticamente. 

Sim 

PGP_05 

A única ferramenta que a gente tem de controle de pessoas é a do RAM e ela 

é mais para mapear quais são as competências que a pessoa tem, 

experiências. 

Sim 

PGP_06 
Eu acho que sim, uma ferramenta apoiaria. Mas a falta desta ferramenta não 

é o principal problema ofensor e sim, realmente a falta de recurso. 
Sim 

PGP_07 

O MS-Project ele traz algumas coisas que pode ajudar mas acho que não 

seria a ferramenta para ideal para este assunto, mas se existisse uma 

ferramenta eu certamente usaria. 

Sim 

PGP_08 

Nós lançamos mão para fazer a gestão dos projetos do MS-Project e o 

cronograma do projeto é compartilhado também com a área de RAM, para 

que todo mundo fique na mesma página, para que saiba o que está 

acontecendo, para que possamos alocar ou desalocar um recurso neste 

momento. 

Sim 

PGP_09 
Minha sugestão seria o Microsoft Project Server vinculado a um portal do 

SharePoint com um dashboard gerencial com indicadores. 
Sim 

PGP_10 Usaria com certeza, mas não conheço. Sim 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 41: Síntese das respostas da pergunta 5e 

Profissional Respostas da questão 5e 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_01 Ficaria mais fácil e simples. Sim 

PGP_02 
Para minha atribuição dentro da empresa a visão da minha área é por tarefa. 

Para mim ver as tarefas é melhor. 
Não 

PGP_03 
Por tempo. Sabe aquela planilha Excel que tem o quadradinho de dia 

pintado. É super visual e é um gráfico de colunas. 
Sim 

PGP_04 

Acho que no mundo ideal, segmentar seria bom. Até por que em tarefas 

muito longas, ficam mais difícil de gerenciar e também a alocação de recurso 

na duração da tarefa pode variar. 

Sim 
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Profissional Respostas da questão 5e 

Aderência a 

proposição 5 

(Sim/Não) 

PGP_05 É melhor a visualização por período. Sim 

PGP_06 Eu acho que é bom ter as duas visões. Sim 

PGP_07 Por faixa de tempo ajudaria melhor. Sim 

PGP_08 

Neste caso fica um pouco mais complicado porque para fazer a gestão em 

tempo real – o projeto e muito dinâmico -, você segmentar tudo isto 

engessado por tempo, você acaba não tendo a dinâmica necessária para 

identificar um possível gap 

Não 

PGP_09 

Por período seria melhor porque você pode praticar sempre uma estratégia 

de cronograma por rolling wave (ondas) onde você teria como milestones 

onde o start da próxima onda é o final da anterior. 

Sim 

PGP_10 Acho que depende de cada recurso que a gente está trabalhando. Não 

RESUMO 
RESPOSTAS ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Sim) 

RESPOSTAS NÃO ADERENTES A PROPOSIÇÃO (Não) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 42: Síntese dos comentários adicionais dos entrevistados 

Profissional Comentários adicionais 

PGP_01 
Uma sugestão - uma forma de relatório onde você faz a ordenação não em termos de tarefas, 

mas uma somatória de horas por período fixo. Isso facilitaria bastante. 

PGP_02 *** não houve comentários adicionais *** 

PGP_03 

Para melhorar, eu estou acreditando no comitê do RAM. Eu acho que isto daí é uma boa 

solução pois por recurso lá tem a visão independente de que projeto, mas como ele está 

alocado no decorrer no tempo. 

PGP_04 

Acho que alocação de recursos é sempre um desafio. Desde que eu comecei a trabalhar com 

projetos e com TI, nós vemos que cada vez mais as empresas trabalham com menos recursos 

humanos. O desafio é como a gente consegue automatizar e padronizar as atividades, para 

poder chegar nos objetivos que a empresa quer - a utilização dos recursos sempre com maior 

produtividade. Como falei, nós tivemos uma melhora neste ponto com a mudança da nossa 

área para a diretoria de operações e a criação dessa área que é o RAM, melhoria bastante. 

PGP_05 *** não houve comentários adicionais *** 

PGP_06 

Eu acho que o ferramental ajuda sim e é importante ter. A ferramenta que a gente usa aqui 

para a alocação de recurso é o próprio MS-Project. Ela dá uma visão superficial da alocação 

dos recursos. 

PGP_07 

Só um comentário adicional de experiência. Acho que o assunto de alocação de recurso e é um 

tema muito legal. Normalmente as pessoas dão muita atenção a questões de custo, prazo, 

cronograma e risco e acabam não desenvolvendo ferramentas ou técnicas na melhor alocação 

de recurso e realmente é aquilo que eu dei uma resposta em alguma das perguntas: acho que é 

um modelo que a gente tem que amadurecer porque tem muitas coisas que podem ser de virar 

prejudicial ao projeto por conta da gestão desta frente de recursos. Então a gente deveria ter 

um modelo de gestão melhor desta frente de recursos humanos de alocação para projeto. 

PGP_08 

Eu acho que está bem estruturado a questão da organização e seu questionário. Sua entrevista 

está bem estruturada. Com base nas ferramentas, foi apresentada no detalhe como trabalhamos 

e não ficou fora as expectativas do que utilizamos no dia-a-dia. 

PGP_09 

Este ponto que você comentou de ter o nivelamento no momento da alocação após ter o start 

do projeto ele seria de muita ajuda e muito importante e por períodos curtos. Uma das funções 

do gerente de projeto é manter o projeto no trilho, ou seja, corrigir os desvios que durante a 

execução ocorrem 

PGP_10 

Eu acho que aqui, na nossa organização, existe um ponto que pode ser melhorado que é em 

relação ao controle de horas, que é saber o que o recurso trabalhou no dia. Então, todo este 

trabalho que esta área do RAM faz, de controle de alocação, de poder ter um forecast ajustado, 

eu acho que se gente tivesse e saber exatamente o que recurso trabalhou e em qual projeto ele 

atuou a gente conseguir mensurar e ter um planejamento melhor para o futuro. Apesar de ser 

obrigatório o apontamento de horas mensalmente, etc, é uma coisa que é feita mais para 
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Profissional Comentários adicionais 

cumprir tabela do que realmente ter um controle. Se tivesse um controle melhor deste ponto, 

poderia ter um melhor planejamento e uma melhor qualidade de vida para todo mundo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Figura 43: Resumo da aderência das respostas às proposições 

Proposição / Pergunta Aderente a proposição Não aderente a proposição % de aderência 

P1    

1a 7 3 70% 

1b 8 2 80% 

TOTAIS 15 5 75% 

    

P2    

2a 2 8 20% 

2b 10 0 100% 

2c 7 3 70% 

2d 9 1 90% 

2e 7 3 70% 

2f 9 1 90% 

TOTAIS 44 16 73% 

    

P3    

3a 9 1 90% 

TOTAIS 9 1 90% 

    

P4    

4a 9 1 90% 

4b 10 0 100% 

4c 9 1 90% 

4d 8 2 80% 

TOTAIS 36 4 90% 

    

P5    

5a 9 1 90% 

5b 8 2 80% 

5c 8 2 80% 

5d 10 0 100% 

5e 7 3 70% 

TOTAIS 42 8 84% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

Proposição 1 - A organização identifica o caminho crítico em todos os seus projetos.  
 

 Questão 1a - Como é identificado o caminho crítico de um projeto na sua 

organização? 

 

 Questão 1b - Qual ferramenta de software, tipo CPM (Critical Path Method), que é 

usada para a finalidade da questão 1a? 

 

 

Proposição 2 - Alocação de recursos humanos deve começar pelas tarefas do caminho crítico. 
 

 Questão 2a - Por quais tarefas do projeto começa a alocação dos recursos humanos? 

 

 Questão 2b - Se a alocação dos recursos humanos não começar pelas tarefas do 

caminho crítico, o que pode acontecer? 

 

 Questão 2c - A ferramenta de software utilizada contribui ou atrapalha de alguma 

forma esse processo? 

 

 Questão 2d - Quais as dificuldades que você encontra na alocação de recursos 

humanos nos seus projetos? 

 

 Questão 2e - Estas informações – caminho crítico e alocação de recursos humanos - 

são utilizadas em que momento do projeto? 

 

 Questão 2f - Com que frequência estas informações de alocação de recursos humanos 

são atualizadas? 

 

 

Proposição 3 - Restrições de recursos humanos exigem controle da quantidade e 

competências desses recursos. 
 

 Questão 3a - Como sua organização faz a gestão de restrições de recursos humanos 

em relação à quantidade destes recursos e suas competências? 
 

 

Proposição 4 - Os modelos e métodos utilizados para a alocação de recursos humanos 

contribuem para o processo de tomada de decisão. 
 

 Questão 4a - Qual o modelo ou método seguido na sua organização para a tomada de 

decisão na alocação de recursos humanos em projetos? 

 

 Questão 4b - Como são consideradas as férias e folgas dos recursos humanos para 

alocação destes recursos? 

 

 Questão 4c - Como são consideradas as decisões dos comitês da organização, nas 

decisões de alocação de recursos humanos? 
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 Questão 4d - Quais são as diretrizes fornecidas pelo PMO para a alocação de recursos 

humanos na sua organização? 

 

 

Proposição 5 - O nivelamento pode ser feito simultaneamente à alocação de recursos 

humanos. 

 Questão 5a - Como você visualiza a alocação de recursos humanos em um 

determinado período de tempo? 

 Questão 5b - Como você trata o nivelamento de recursos humanos nos seus projetos? 

 Questão 5c - Você faria a alocação e nivelamento de recursos simultaneamente? 

 Questão 5d - Você usaria uma ferramenta de software para isto? 

 Questão 5e -  Você acha que segmentar as tarefas em segmentos fixos de tempo 

ajudaria a visualização da alocação e nivelamento? 

 

 


