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SUMÁRIO 
 
 

A incerteza é uma característica intrínseca à gestão de projectos. Combater as suas diversas 
fontes (ex: as comportamentais) tem cativado os esforços do planeamento de projectos desde 
o final dos anos cinquenta e o controlo da execução exige no presente abordagens de gestão e 
estratégias inovadoras. Utilizando reservas temporais variáveis nos finais das cadeias (crítica 
e não-críticas) em vez de tempos de segurança individuais por actividade (típicos das 
metodologias clássicas) aplicamos as especificações da abordagem denominada Critical 
Chain Project Management (CCPM). 
Um dos principais desafios da CCPM é a sua aplicação no ambiente de múltiplos projectos, 
onde resolve os conflitos de recursos e gera um cronograma único sincronizado dos projectos 
– o Plano de Sincronização. 
O âmbito de investigação desta dissertação centra-se na programação de múltiplos projectos 
segundo o modelo lógico: 1) Prioritizar os projectos; 2) Identificar o recurso limitante ou 
“tambor”; 3) Sincronizar os projectos e 4) Dimensionar e inserir reservas de capacidade e 
reservas de tambor. 
Partindo de uma súmula teórica da CCPM aplicada aos múltiplos projectos propõe-se um 
modelo lógico de aplicação prática da metodologia. O modelo proposto foi depois testado, 
com sucesso, através da realização de um Caso de Estudo e de estudos de cenários e 
simulacros. 
 
 

 

 

Palavras-Chave: Calendarização de Múltiplos Projectos, Gestão de Projectos pelo Método 
da Cadeia Crítica, Gestão de Reservas, Tambor-Reserva-Corda, Teoria das Restrições.  
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ABSTRACT 
 
 
Uncertainty is an intrinsic characteristic of project management. Fighting its various sources 
(e.g. the behavioural) has captivated the efforts of project planning since the late fifties and 
controlling those projects requires today innovative management approaches and strategies. 
Using buffers at the end of the chains (non-critical and critical) instead of individual security 
times on each activity (typical of classical methodologies) we apply the specifications of the 
approach known as Critical Chain Project Management (CCPM). 
One of the main challenges of CCPM is the application to the multiple projects environment, 
solving the conflicts among resources and generating a single synchronized schedule of all the 
projects - the Drum Schedule. 
 
The scope of this dissertation research focuses on scheduling multiple projects according to 
the following logical model: 1) Prioritize the projects, 2) Identify the restriction or "drum", 3) 
Synchronize the projects and 4) Size and insert capacity buffers and drum buffers. 
From a theoretical summary of CCPM applied to multiple projects we then propose a logical 
model for practical application of the methodology. The model was then tested with success 
by conducting a case study as well as scenario studies and simulations. 
 
Keywords: Multiple Projects Scheduling, Critical Chain Project Management, Buffer 
Management, Drum-Buffer-Rope (DBR), Theory of Constraints.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  
 
 

 
 

A crise é a maior bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz 
progressos (…) Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não 

querer lutar para superá-la. 
Albert Einstein  

 
 
 
É nos momentos de crise que as competências técnicas adquirem ainda maior importância, 
para garantir o sucesso no trabalho e a superação de objectivos. Manter e desenvolver uma 
base de conhecimentos sólida e efectiva em períodos conturbados, pode ser efectivamente a 
melhor solução para os gestores de projectos e directores de empresas, que lutam diariamente 
com a competitividade feroz dos mercados.  
 
As principais preocupações das organizações quando da realização de projectos devem ser:  
1. Realizar os projectos de forma correcta,  
2. Manter o controlo temporal e financeiro dos projectos,  
3. Gerir os diversos riscos associados aos projectos e, principalmente,  
4. Envolver os profissionais mais qualificados com bons conhecimentos em processos. 
  
Para superar estes objectivos utilizam-se as melhores práticas e ferramentas de apoio a todo o 
contexto da gestão que permitem um expressivo aumento nas probabilidades de sucesso na 
conclusão de projectos. Devemos lembrar a própria definição de sucesso em projectos não é 
universal embora no geral pode ser considerado como conclusão do projecto dentro do prazo 
estimado, dentro dos custos previstos assim também como outros aspectos importantes de 
cariz comportamental, tais como manutenção do âmbito do projecto, desenvolvimento de 
equipa, baixo nível de stress, aumento das bases de conhecimentos, etc. 
 
É neste contexto que faz todo o sentido explorar a metodologia denominada de Critical Chain 
Project Management (CCPM).  
 
O objectivo principal desta dissertação é aplicar esta nova metodologia (a CCPM)  à 
programação de múltiplos projectos numa empresa (neste caso tratam-se de projectos com 
âmbito de aplicação restrito às suas zonas de armazenamento), recorrendo para tal a software 
específico. 
 
A CCPM, já com diversos casos de sucesso de aplicação relatados, nomeadamente na Gestão 
de Projectos de I&D e Aeronáutica (Leach, 2005b) e na Indústria de Construção Civil 
(Tenera, 2006), tem provado ser uma metodologia vencedora. Contudo, infelizmente 
encontra-se muito pouco divulgada em Portugal, conhecendo-se poucos estudos – ex: Coelho 
(2004) e, apenas algumas novas referências bibliográficas no País sobre esta temática, tais 
como: Tenera (2006) , Tenera & Cruz Machado (2007), Tenera & Abreu (2008) e Miguel 
(2008). 
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O conceito básico da CCPM consiste em retirar o tempo adicional de segurança “escondida” 
às estimativas das tarefas e em atribuir os recursos chave às tarefas críticas em caso de 
conflito no uso desses recursos, enquanto se acrescenta algum tempo, a título preventivo, ao 
prazo limite de cada cadeia, crítica e não critica, à semelhança do que Napoleão fazia nas suas 
batalhas: 
 

“Na campanha de Austerlitz (…) quando começou a batalha, o exército de Napoleão, 
apesar de ser em número inferior, parecia estar em todo o lado. Este facto deveu-se à 
sua estratégia, ao uso coordenado da infantaria e da cavalaria e à rapidez com que 
realocavam os recursos. Por outras palavras, Napoleão maximizava os seus recursos.” 
(Manas, 2006, p. 99) 

 
Ou seja, Napoleão maximizava a utilização das suas tropas (a restrição) ao longo da batalha 
para as diversas frentes, guardando “reforços” apenas para utilização caso fosse necessário, 
podendo deste modo definir objectivos primários e secundários ao longo de uma campanha. 
Os “reforços”, podem à luz da CCPM ser entendidos como as reservas temporais – de 
projecto (PB) e de alimentação (FB), que são adicionadas no final da cadeia crítica e das 
cadeias não críticas respectivamente, onde são provavelmente mais necessárias, e visam 
combater o problema da imprevisibilidade, qualquer que seja a fonte da mesma (humana ou 
física). Precavermo-nos face à incerteza permite-nos também ter estimativas mais realistas 
sendo uma forma de gerir com sucesso um ou mais projectos. 
 

1.1 Objectivos Gerais 
 
Os objectivos da dissertação são os seguintes: 
 

i. Efectuar uma revisão teórica actualizada da CCPM no ambiente de múltiplos projectos; 
ii.  Propor um modelo lógico para calendarização prática de múltiplos projectos usando 

metodologia CCPM e software específico;  
iii.  Testar e discutir a aplicabilidade do modelo proposto  
 

1.2 Âmbito da Dissertação 
 
Esta dissertação pretende ser inovadora e exploratória por natureza, estendendo os conceitos 
de Gestão de Projectos pela Cadeia Critica (CCPM) para além do ambiente de projecto único 
investigado por Tenera (2006), entre vários outros investigadores, tais como por exemplo 
Goldratt (1997) e Pittman (1994). Contudo, apenas Walker (1998) e mais recentemente 
Dilmaghani (2008) surgem, enquanto investigadores (e não como consultores), a desenvolver 
com maior relevo o uso dos conceitos Drum-Buffer-Rope (DBR) de Goldratt (1992) para a 
Gestão de múltiplos projectos com conflitos de recursos, dando seguimento às ideias lançadas 
por Goldratt (1997) e das conclusões de Meredith & Mantel (1995) acerca da possibilidade da 
PERT/CPM poder ser utilizada como ferramenta de calendarização de vários projectos, como 
se os vários projectos se tratassem de um só, mas mais extenso. Além das contribuições destes 
investigadores, também vários outros autores na área da teoria das restrições (TOC), e 
especificamente da Cadeia Crítica, têm trabalhado constantemente na melhoria da base de 
conhecimento sobre a metodologia CCPM, tais como Newbold (1998) e Leach (2000a).  
 
Sendo assim, é âmbito essencial desta dissertação, partindo-se de uma revisão teórica relativa 
ao conhecimento da CCPM, efectuar-se o estudo e análise crítica da CCPM em múltiplos 
projectos. 
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1.3 Problemas e Questões a Investigar 
 
Uma quantidade significativa de investigação tem sido mantida na área da gestão de projectos 
desde meados da década de 50 do século XX, nomeadamente após o desenvolvimento das 
metodologias CPM e PERT. Parte dessa investigação focou-se desde sempre em explorar 
áreas ainda desconhecidas enquanto outra parte em rebater e questionar os trabalhos 
anteriormente apresentados. Contudo, tem-se assistido nos últimos anos, a uma tendência 
cada vez mais acentuada apenas para os trabalhos de validação de teorias (e.g. usando 
simulações e testes de hipóteses) e muito menor para o desenvolvimento de novas teorias. Daí 
que quando surge uma teoria com paradigmas totalmente novos, embora assente em ideias 
aparentemente do senso comum e apresentadas ao grande público sob a forma de um 
romance, como são o caso da Teoria das Restrições (TOC) e a sua aplicação à Gestão de 
Projectos (CCPM), estes conceitos nos possam intrigar mas simultaneamente constituir como 
alternativas deveras aliciantes.  
 
As questões a serem debatidas ao longo desta dissertação prendem-se com a utilização e 
desenvolvimento da CCPM aplicada à gestão de múltiplos projectos. A CCPM trata-se de 
uma abordagem à gestão de projectos proposta inicialmente por Goldratt (1997), que procurou 
resolver os problemas típicos que uma gestão pelas técnicas tradicionais – como a PERT e o 
CPM não eram capazes de resolver.  
 
Em ambiente de múltiplos projectos, estes problemas foram identificados por Walker (1998), 
recorrendo à Árvore da Realidade Actual (CRT), uma das ferramentas lógicas propostas pela 
TOC (Goldratt, 1997). A CRT é definida como “uma ferramenta baseada na lógica para usar 
relações de causa-efeito na determinação dos problemas de raiz que causam os efeitos 
indesejáveis observados no sistema” (Cox III, Blackstone Jr., & Spencer, 1995, p. 19). De 
acordo com Walker (1998), a CRT é uma técnica excelente para estudar as inter-relações de 
um ambiente pois ao focarmos os esforços de melhoria nos elos mais fracos, podem-se obter 
valiosas melhorias ao sistema. Usando esta ferramenta, Walker caracterizou os problemas 
sintomáticos na gestão de múltiplos projectos pelas metodologias tradicionais (Tabela 1.1): 
 
 Tabela 1.1-Problemas das metodologias clássicas na Gestão de Múltiplos Projectos  
[Fonte: Walker (1998, p. 90)] 
Problema Descrição 

1 Conflito no uso de recursos entre projectos pode existir quando a capacidade é finita 

2 
Prioridade no uso de recursos entre projectos pode afectar o término dos  
projectos individuais 

3 
Conflito no uso de recursos entre projectos pode ser causado por variabilidade de  
outros recursos 

4 
Conflito no uso de recursos entre projectos pode ser causado por variabilidade de um  
recurso comum ou outros recursos 

5 A folga do projecto é consumida pelas actividades iniciais 

6 
Os gestores de projecto planeiam o início das actividades baseados em estimativas  
temporais em vez de terem em conta o término da actividade imediatamente anterior. 

7 
Os gestores de recursos tentam proteger as datas de término planeadas dos projectos  
individuais aumentando as durações planeadas para cada actividade 

 
Ao longo do seu texto, Walker (1998) acaba por analisar cada uma dos problemas descritos na 
Tabela 1.1 em exemplos simples à luz da Cadeia Crítica, conseguindo ultrapassar essas 
dificuldades sintomáticas. Tendo já sido anteriormente estudada a aplicação da metodologia 
CCPM para a calendarização de um único projecto (Tenera, 2006), cumpre-nos agora realizar 
o estudo teórico na prática da metodologia CCPM aplicada ao planeamento de múltiplos 
projectos. 
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1.4 A Importância da Investigação 
 
Sob o signo da crise económica e financeira mundial, tem-se notado nos últimos anos à 
tendência para algumas organizações reduzirem o seu número de colaboradores. Uma das 
consequências imediatas desta prática costuma ser o desdobramento dos colaboradores que 
permanecem nas empresas para a realização de novas tarefas, numa lógica de divisão do seu 
tempo de trabalho e de adaptação às mesmas (as quais podem requerer conhecimentos 
específicos e formação técnica especializada). Contudo, é por demais conhecida a 
incapacidade de um recurso se desdobrar para mais do que uma tarefa simultânea com a 
mesma qualidade (o bad multitasking). É pois neste contexto que a gestão de múltiplos 
projectos em ambiente de recursos limitados se tem tornado cada vez mais um assunto de 
particular importância para todas as organizações, sejam elas fábricas ou empresas no sector 
de serviços.  
 
De acordo com Meredith & Mantel (1995) um projecto pode ser definido como uma tarefa 
única, específica e finita, com um objectivo e ciclo de vida bem definidos. Contudo, hoje em 
dia, as organizações não se circunscrevem apenas à definição de projecto dada acima e usam a 
gestão de projectos no lançamento de qualquer novo produto ou processo, assim como para 
guiar a organização durante um qualquer programa de melhoria ou de adaptação a novas 
tendências organizacionais (Walker II, 1998) pelo que se compreende a importância desta 
temática. 
 
Relativamente a considerar-se quando é que um projecto é de sucesso, diferentes autores 
sugerem diferentes perspectivas de avaliação. Kerzner (1994, p. 3) define um projecto de 
sucesso como sendo aquele que é concluído no tempo e dentro do orçamento e que 
simultaneamente utiliza de modo eficaz e efectivo os recursos atribuídos. Já para Goldratt 
(1997) os projectos devem ser terminados dentro do prazo e orçamento definidos, e de acordo 
com as especificações originais. Goldratt afirma claramente que as especificações técnicas ou 
âmbito dos projectos são muitas vezes alterados em favor dos requisitos do tempo ou de 
custo. Sendo assim, estabelece os vértices do trinómio âmbito – tempo – custo como os 
critérios primários relevantes ao sucesso dos projectos. É importante realçar que Goldratt não 
dá qualquer relevância ao “uso efectivo” dos recursos como critério mas sim uma relevância 
extrema ao critério “tempo”. 
 
O melhor método para garantir o sucesso de um projecto único ou, num âmbito de uma 
organização, de vários projectos concorrenciais, é exactamente manter o controlo sobre a sua 
execução. Este controlo deve ser efectuado com o estabelecimento de medidas de 
monitorização e com a definição de planos contendo medidas correctivas em caso de 
necessidade. A metodologia CCPM define essas medidas de monitorização na sua fase de 
controlo para ajudar ao sucesso da gestão de projectos. Se fizermos o paralelismo entre um 
projecto e uma guerra, uma ou várias tarefas atrasadas podem ser entendidas como batalha(s) 
perdidas, das quais se retiram ensinamentos importantíssimos para o futuro, de modo a obter a 
vitória final na guerra ainda com maior brilhantismo! 
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1.5 Metodologia de Estudo 
 
A calendarização típica de múltiplos projectos pela Cadeia Crítica (com Sincronizador) é 
controlada por uma aplicação da TOC denominada de Tambor-Reserva-Corda (DBR), 
procurando gerar desse modo um Plano de Sincronização e cronogramas de projectos 
individuais fiáveis e estáveis. 
 
Um cronograma de projecto e/ou Plano de Sincronização adequado, é aquele que é capaz de 
resistir a atrasos ocorridos ao longo do projecto dinamicamente, sem que ocorram alterações 
significativas face ao planeado nem haja necessidade de recalendarizações extremas. 
 
A CCPM proclama a obtenção da estabilidade e fiabilidade da metodologia pelo facto de 
resolver simultaneamente os conflitos de recursos e combater as fontes de atraso expectáveis 
(a incerteza humana). 
 
A questão que se pretende investigar nesta dissertação prende-se exactamente com o teste 
dos pressupostos teóricos que a CCPM utiliza na calendarização de múltiplos projectos, de 
acordo com a metodologia de estudo sintetizada na Figura 1.1. 
 
Para tal, começou-se por efectuar uma revisão teórica desses pressupostos, baseada numa 
análise e referenciação extensiva a vários manuais, dissertações e artigos da especialidade: 
do que diferencia a abordagem CCPM das técnicas tradicionais PERT e CPM, de quais as 
regras associadas ao planeamento de cada projecto individual e dos procedimentos seguidos 
para o ambiente de múltiplos projectos (vide Capítulos 2 e 3). 
 
Após essa revisão crítica da teoria, lançou-se o nosso Caso Prático, que pretende simular a 
calendarização de uma amostra de três (3) projectos idênticos e em simultâneo (de vertente 
tecnológica) pela CCPM, numa empresa do sector da distribuição, os quais são 
concorrenciais no uso de determinados recursos dentro da organização, cada um com cerca 
de 15 actividades. Neste Caso Prático, recorreu-se às aplicações informáticas ProChain™ e 
ProChainPipeline™ de modo a implementar os vários passos das 2 fases sequenciais de 
planeamento de múltiplos projectos pela CCPM: Fase 1 – Planeamento do projecto 
individual; Fase 2 – Sincronização em ambiente múltiplos projectos (vide Capítulo 4). 
 
De seguida, efectuaram-se alguns simulacros adicionais usando os mesmos softwares add-in 
ao MS Project™ e uma análise crítica aos resultados (Capítulo 5), assim como as conclusões 
e recomendações do estudo efectuado (Capítulo 6). 
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OPERACIONALIZAÇÃO 
Caso Prático: 

1. Os Projectos individuais são inicialmente calendarizados um a um pela aplicação da metodologia da 
Cadeia Crítica (CCPM), aplicando as regras essenciais (tais como a lógica ALAP), resolvendo-se os 
conflitos de recursos dentro do projecto, calculando-se a cadeia crítica e dimensionando e inserindo-se 
as Reservas de Projecto (PB), Alimentação (FB) e de Recurso (RB) necessárias; 

2. Calendarizam-se os vários projectos individuais no ambiente de múltiplos projectos da Organização. 
Começa-se por definir as prioridades estratégicas de cada projecto, depois define-se o recurso Tambor, 
gera-se o Plano de Sincronização e finalmente inserem-se as Reservas de Capacidade (CCB) no Plano 
de Sincronização e as Reservas de Tambor (DB) nos cronogramas individuais de cada projecto. 
 

Simulacros/Estudo de Cenários: 
i) Calendarizar os 3 projectos simultaneamente no mesmo cronograma como se de tratasse de 1 só mais 

complexo, pelas técnicas tradicionais (usar MS Project™), resolvendo conflitos de recursos. 
ii)  Obter relatórios gráficos em formato tabela típicos da monitorização de projectos com o MS Project™, 

assim como os relatórios gráficos e tabelas correspondentes aos consumos de reservas da CCPM com o 
ProChain. 

iii)  Simular exemplo simples de 3 projectos com ProChain para tentar identificar OCCMP, CCMPC e 
CCMPC em ambiente de múltiplos projectos. 

Cap. 4 e 5 

OBSERVAÇÕES 
Recolha de dados do Caso Prático e dos Simulacros 

Cap. 4 e 5 

ANÁLISE 
Analise dos resultados obtidos, avaliando o cumprimento dos objectivos: 
 – Plano de Sincronização e cronogramas dos projectos individuais adequados (Caso Prático + Comparação das 
Calendarizações CCPM com Calendarização Técnicas Tradicionais); 
– Comparar Reports clássicos obtidos com o MS Project Vs Reports obtidos pela CCPM usando ProChain 
– Identificação das várias Cadeias Críticas em ambiente de múltiplos projectos propostas por Walker através de 
simulação em ProChain;  

Cap. 5 
 

PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO 
Proposta de Modelo Lógico para a prática de Calendarização de Múltiplos Projectos pela CCPM (Figura 3.20) 

 

REVISÃO TEÓRICA E CRÍTICA 
- Metodologias tradicionais PERT/CPM na gestão de projectos 
- O Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) 
- A Teoria das Restrições (TOC) 
- A Cadeia Crítica (CC), aplicação da TOC na gestão de projectos 
- Problemas da PERT/CPM na gestão de múltiplos projectos 
- A Gestão de Projectos pela Cadeia Crítica (CCPM) em ambiente de múltiplos projectos 

Cap. 2 e 3 

QUESTÃO A INVESTIGAR 
A Calendarização de múltiplos projectos pela CCPM (com Sincronizador), gera um Plano de Sincronização e 
cronogramas dos projectos individuais adequados, que podem demonstrar melhor performance que as técnicas 

tradicionais ao resolver os conflitos de recursos existentes e combatendo as fontes (comportamentais) de 
incerteza? 

CONCEPTUALIZAÇÃO 
Definição de Plano de 

Sincronização e cronograma 
individual adequado 

Cap. 1 

MÉTODOS DE 
INVESTIGAÇÃO 

Caso Prático e Simulacros 
ProChain™; ProChainPipeline™  

Cap. 4 e 5 
 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 
3 Projectos Concorrenciais de uma 
Organização e Exemplos avulsos 

 
Cap. 4 e 5 

 

Figura 1.1 – Metodologia de Estudo 
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1.6 Organização da Dissertação 
 
A presente dissertação está organizada da seguinte forma: 
 
− O capítulo 1 fornece uma visão geral da investigação e da sua importância para outros 

investigadores e profissionais, descrevendo ainda as questões em investigação, o âmbito e 
objectivos assim como a organização da dissertação.  

 
− Nos capítulos 2 e 3 faz-se uma revisão teórica e análise da literatura existente sobre os 

temas em investigação.  
 
− O capítulo 4 diz respeito à apresentação do caso de estudo.  
 
− No capítulo 5 efectuam-se os simulacros e estudo de cenários assim como a análise crítica 

a todos os resultados. 
 
− Finalmente, o capítulo 6 inclui as conclusões, limitações e recomendações sobre áreas 

relacionadas para investigação futura.  
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CAPÍTULO 2: DAS METODOLOGIAS TRADICIONAIS À ABORDAGEM DA 
CADEIA CRÍTICA 

 
 
Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos essenciais da Teoria das Restrições 
(TOC), nomeadamente no que diz respeito ao seu historial e às suas componentes mais 
directamente relacionadas com a gestão de projectos, com particular destaque para a CCPM 
em ambiente multi-projecto. É também apresentada uma comparação sistémica entre a CCPM 
e as metodologias tradicionais procurando evidenciar as vantagens e desvantagens obtidas 
com a aplicação da CCPM.   

2.1 As Metodologias Tradicionais de Gestão de Projectos (CPM e PERT) 
 
Historicamente, devemos relembrar outras metodologias correntes de Gestão de Projectos. Foi 
em 1957 que pelos esforços conjuntos de Morgan Walker e James Kelley foi desenvolvido o 
Critical Path Method (CPM) e no ano seguinte, em 1958, que o Gabinete de Projectos 
Especiais da Armada americana em conjunto com a empresa de consultoria Booz, Allen, 
Hamilton desenvolveram a Program Evaluation and Review Technique (PERT) para o 
projecto de construção dos submarinos Polaris (Ribeiro, 2000).  
 
As técnicas tradicionais de calendarização de projectos – CPM e PERT, foram desenvolvidas 
com o objectivo de planear e controlar projectos complexos mas relativamente rotineiros, nos 
quais se conseguia minimizar as incertezas nas durações das actividades e logo na conclusão 
do projecto. Para projectos com actividades não rotineiras (por exemplo o desenvolvimento de 
um produto), existe maior incerteza associada aos tempos de conclusão e âmbito do trabalho, 
e nestes casos as técnicas clássicas podem não ser as mais adequadas. 
 
Para lidar com a incerteza, a metodologia tradicional PERT permite alguma aleatoriedade nos 
tempos de duração das actividades. As durações das actividades são modeladas como uma 
variável estocástica seguindo uma distribuição beta adequada, utilizando-se um método 
simples de aproximação para calcular a duração da actividade que se baseia em três 
estimativas – a Optimista, a Mais Provável e a Pessimista. Abordamos aqui de modo sucinto  
esta problemática de combate à incerteza, para enquadrar o âmbito da dissertação. Para um 
conhecimento profundo específico sobre estas técnicas consideradas clássicas de Gestão de 
Projectos consulte-se, por exemplo, Tavares et al. (1996, pp. 101-151). 
 
As estimativas temporais conforme tratadas pela CPM possuem cariz determinista. São 
consideradas únicas, com obtenção directa do seu valor por consulta ao operário ou por 
rastreio ao histórico da duração de actividades idênticas em projectos semelhantes (devem-se 
estimular a constituição de bases de informação e conhecimento próprios apropriados para ser 
possível estimar com base em amostras reais). 
 
Já no caso da PERT, e para fazer face à incerteza associada às estimativas, aplica-se um 
método de cálculo da duração média da actividade baseado em 3 diferentes estimativas – uma 
estimativa Optimista (Dop), uma estimativa Pessimista (Dpe) e uma estimativa Mais Provável 
(Dmp): 
 

μ = 
��� � ��	� � ��


�
                                                                                                                            (2.1) 
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Como medida de dispersão, i.e., da incerteza associada a essa duração, é habitual usar a 
variância, dada por: 
 

�� =
(��
����)�

��
                                                                                                                                   (2.2)  

 
Estas expressões resultam de se admitir que a duração da actividade pode ser estatisticamente 
descrita por uma distribuição Beta (Figura 2.1). Esta distribuição é flexível, tomando 
diferentes configurações com assimetrias positivas ou negativas consoante os valores de Dop, 
Dmp e Dpe. 
 

 
Figura 2.1 – FDP de Distribuição Beta 

[Fonte: Tavares et al. (1996, p. 144)] 
 
 
 
Referimos a incerteza nas estimativas mas, a que está ela associada? Como influencia as 
durações das actividades? 
 
Quando nos é pedido para estimar uma tarefa, pensamos acerca da tarefa e do esforço 
necessário à sua execução e fornecemos um valor estimado para a duração dessa tarefa, por 
exemplo quatro dias. Se, de seguida, nos preocuparmos com questões tais como: eventuais 
interrupções, desconhecimento de especificidades da tarefa, etc., é possível que face a todas a 
estas incertezas coloquemos algum tempo de segurança adicional e anunciemos como duração 
esperada para realização da tarefa cerca de oito dias – o tempo de segurança de 4 dias é a 
nossa salvaguarda pessoal! (vide Figura 2.2).  
 

 
 

Figura 2.2 - Segurança "escondida" nas estimativas 
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Devido a este facto, foram inicialmente descritos por Goldratt (1997, p. 118) três mecanismos 
pelos quais é inserido tempo adicional à execução do plano de projecto, nomeadamente: 
 
1. As estimativas de tempo são baseadas em estimativas pessimistas, no fim da curva de 
distribuição (caso da CPM); 
 
2. A existência de muitos níveis de gestão envolvidos no projecto e que quanto maior este 
número, maior é a estimativa total de segurança pois cada um acrescenta o seu próprio factor 
de segurança “escondida”; 

 
3. Quem estima a duração das actividades (p.ex. os operadores) tendem a proteger as suas 
estimativas de um possível corte global na duração da estimativa global do projecto, ajustando 
o seu nível de esforço de forma a cumprir a duração programada. 

2.2 O Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) 

 
Além das já referidas considerações sobre estimativas de tarefas, as conhecidas técnicas CPM 
e PERT negligenciam a temática do conflito pelo seu uso. Este facto pode levar a uma 
utilização ineficaz dos recursos durante a sua execução provocando atrasos irremediáveis. 
 
Conscientes da importância cada vez maior da disponibilidade dos recursos, Kelley (1963) e 
Wiest (1963) [vide Boctor (1990)] e posteriormente Pritsker et al. (1969) estudaram o tema da 
calendarização de múltiplos projectos com recursos limitados – o RCPSP (Resource 
Constrained Project Scheduling Problem). Este problema possui um ou mais conjuntos de 
tipos de recursos limitados e um conjunto de actividades a serem calendarizadas. 
As actividades estão ligadas por dois tipos diferentes de restrições: restrições de 
precedência, que indicam que determinadas actividades não se podem iniciar antes de as 
antecessoras terem terminado, e restrições de recursos, que identificam a rede de actividades 
nas quais determinado recurso vai trabalhar (e logo as actividades que recorrem aos mesmos 
recursos). 
Visto a execução de cada actividade consumir simultaneamente tempo e recursos, o objectivo 
do RCPSP é planear um calendário fiável que tenha em conta as duas restrições e 
posteriormente, comparar o calendário planeado com a execução do projecto. 
 
O RCPSP é mais frequentemente tratado como um problema determinístico, que assume 
durações fixas para as actividades (típicas da CPM) e durante a sua execução existe uma 
procura constante fixa por cada tipo de recurso. Pese embora o objectivo do RCPSP seja 
fornecer um calendário fiável com precedências de actividades e dependências de recursos, o 
calendário gerado não trata das incertezas e das contingências que surgem durante a fase de 
execução. Contudo, devido à natureza estocástica das durações reais das actividades e à 
incerteza inerente às estimativas, as actividades podem demorar mais ou menos tempo que 
inicialmente estimado, os recursos podem ou não estar disponíveis quando requeridos, etc. 
Por este motivos, a validade de uma calendarização determinística foi posta em causa e 
criticada por diversos autores, tais como: (Gemmill & Edwards, 1999; Goldratt, 1997; 
Gonçalves, Magalhães Mendes, & Resende, 2004; Yassine, Meier, & Browning, 2007). 
 
Já a PERT trata da incerteza da mesma maneira para todas as actividades, façam ou não elas 
parte do caminho crítico (Rand, 2000). A variante estocástica do RCPSP (que permite 
durações das actividades estocásticas), embora seja mais realista acaba por aumentar muito o 
grau de complexidade do processo de resolução do problema (Dilmaghani, 2008).  
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2.3 Limitações das Metodologias Tradicionais  
 

Na calendarização de projectos tradicional são adicionados tempos de segurança adicionais às 
estimativas de duração de cada actividade para prevenir contra as contingências. Infelizmente 
durante a execução estes tempos de segurança são gastos devido ao foco principal na 
realização de cada tarefa e não na conclusão do projecto. Esta abordagem encoraja 
comportamentos negativos (que a seguir explicaremos, como por exemplo o Sindroma do 
Estudante e a Lei de Parkinson), perdendo-se assim qualquer possibilidade de “ganhar” tempo 
na execução do projecto com as conclusões mais cedo das actividades.   
 
Outra das temáticas importante no presente estado de conhecimento decorre da necessidade 
de existir uma abordagem de calendarização que seja aplicável a projectos múltiplos 
interdependentes, i.e., os quais recorram a um grupo de recursos comuns e que são 
partilhados, existindo assim dependências não só de actividades mas também de recursos 
entre os vários projectos. 
 
Os projectos tradicionais são calendarizados como sendo independentes, sendo impossível de 
prever quais os impactos que eventuais atrasos ocorridos num projecto têm noutro dentro 
duma mesma organização. Em particular, empresas que lançam vários projectos 
concorrenciais encontram-se a braços com a obrigação de os gerir em ambiente de múltiplos 
projectos. Devido à complexidade técnica e organizacional dos projectos, às incertezas 
associadas, às alterações de prioridades, etc., o RCPSP é frequentemente incapaz de fornecer 
calendarizações práticas e estáveis num ambiente de múltiplos projectos com incerteza, pelo 
que são requeridas novas abordagens para a resolução do problema.   
 
Vejamos quais os principais problemas comportamentais que levam as tarefas (e os projectos 
por inerência) a atrasarem-se na sua execução, caso não hajam mecanismos de prevenção 
adequados: 

2.3.1 . A “Síndroma do Estudante” 
 
A “Sindroma do Estudante” estabelece que os colaboradores vão iniciar a tarefa o mais tarde 
possível, tal como fazem os estudantes, estudando só à última da hora para os exames. Esta 
tendência para se deixar para a última da hora a realização das tarefas, pode invariavelmente 
levar à redução da qualidade do trabalho e/ou a atrasos na entrega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Performance da síndroma 
do estudante 

Esforço 

Duração da actividade 

Data marcada para 
conclusão de actividade 

Figura 2.3 - Curva de Performance da Sindroma do Estudante  
[Fonte: Leach (2005b, p. 71)] 
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2.3.2 . A “Lei de Parkinson” 
 
A “Lei de Parkinson”, cunhada pelo historiador britânico Cyril Parkinson, afirma que “o 
trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para o concluir” (Parkinson, 
1958). Em geral se uma tarefa é programada para durar por exemplo 5 dias, regra geral não 
demora menos, sendo que os ajustamentos de modo a preencher a totalidade do tempo 
disponível podem surgir de diversos modos. Pode-se por exemplo passar para uma fase de 
“embelezamento” do produto final. Em projectos de desenvolvimento de software é típica esta 
ocorrência, em que o operador ajusta o seu nível de esforço de forma a cumprir a duração 
total programada – é a chamada Lei de Parkinson. 
 

 
 
 

Figura 2.4- Lei de Parkinson 
[Fonte: Holohan (2009)] 

 

2.3.3 . A “Lei de Murphy” 
 
A Lei de Murphy, chama-nos a atenção para a elevada probabilidade de a qualquer altura do 
projecto acontecerem acontecimentos imprevisíveis e indesejados, que podem atrasar e 
comprometer de modo significativo o projecto. Exemplos destes casos são: atrasos por parte 
dos fornecedores, falha de determinada máquina sem possibilidade de substituição ou 
reparação, greves dos trabalhadores, doença de operador fundamental ao projecto, etc. 
 
São três as ideias-chave por detrás da Lei de Murphy, às quais se deve estar constantemente 
atento: 
 

� O que pode correr mal vai correr; 
� Quando as coisas não podem piorar, pioram; 
� Quando tudo parece estar a correr bem, devemos ter negligenciado algo. 

 
Se reflectirmos um pouco nestas ideias compreendemos que se tratam essencialmente de 
aspectos de senso comum. Pois bem, e não foi exactamente em noções e ideias de senso 
comum que Goldratt se inspirou para criar a TOC?  
 
Efectivamente, e estando cientes de que Murphy pode “atacar” as suas tarefas, os 
colaboradores podem tender a fornecer estimativas de maior duração.  

E
sf

or
ço

 

Tempo 
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2.3.4 . A Execução Simultânea de Múltiplas Tarefas e a Curva de Aprendizagem 
 
Em ambiente empresarial/ industrial e na perspectiva de retirar vantagem de novas 
oportunidades valiosas, é usual haver pressão por parte das estruturas directivas para se 
iniciarem novos projectos logo que eles são compreendidos, em concorrência com outros  já 
existentes e em andamento e infelizmente em grande parte das vezes, sem avaliar acerca da 
capacidade da organização para o seu lançamento (Patrick, 1999a). O objectivo teórico é de 
que os trabalhadores se podem desdobrar em mais que uma tarefa simultaneamente na ilusão 
que deste modo são mais produtivos e nunca estão parados. Contudo, um resultado comum 
destas tentativas é o estabelecimento de conflitos na lista de prioridades dos diversos 
colaboradores da equipa de projecto, culminando no atraso de conclusão das diferentes tarefas 
pois o trabalhador não se focaliza numa só – é o chamado Bad Multitasking.  
No exemplo da Figura 2.5 mostra-se de modo simplificado como isso acontece, constatando-
se que o lead time pode passar para mais do dobro.  
 

 

 

 
Este facto pode ser compreendido, como sugere Tenera (2006, p. 121), à luz das Curvas de 
Aprendizagem-Esquecimento-Aprendizagem estudadas por Lam, Lee & Hu (Figura 2.6) 
associadas à execução de actividades repetitivas: “…a aprendizagem produz aumentos de 
produtividade, mas uma interrupção pode gerar um fenómeno de esquecimento, influenciando 
negativamente a produtividade” (Lam, Lee, & Hu, 2001). Este mesmo problema surge quando 
o trabalhador anda a “pular” entre diferentes projectos numa organização no ambiente multi-
projectos. Numa organização que ao mesmo tempo tenha em desenvolvimento diversos 
projectos (cada qual com o seu gestor de projecto) e nos quais determinado recurso 
desenvolve actividades consideradas críticas, caso não haja uma boa programação de 
prioridades dos projectos (resolução do RCPSP) e uma execução coordenada dos mesmos é 
usual assistir-se à lei do “quem grita mais leva a melhor”, ou seja, o recurso vai trabalhar para 
o projecto cujo gestor for mais persuasivo e não para o que eventualmente é mais prioritário.  
 

10 10 10 

Actividade A Actividade B Actividade C Sem múltiplas 
tarefas: 

Com múltiplas 
tarefas: 

A   A B C C B 

20 + 

20 + 

20 + 

Figura 2.5 - As desvantagens da múltipla tarefa na duração dos projectos   
[Fonte: Goldratt (1997, p. 126)] 
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Figura 2.6 - Fenómenos aprendizagem-esquecimento-aprendizagem  

[Fonte: Tenera (2006) adaptado de: Lam et al. (2001, p. 414)] 
 

É recorrente que, sob as pressões dos diversos “competidores” pelo uso do recurso, possa 
ocorrer a divisão da atenção e da energia, a diminuição do foco e incapacidade para terminar 
as tarefas a tempo e horas – a não ser recorrendo a esforços heróicos, pelo que um dos grandes 
objectivos de qualquer metodologia de Gestão de Múltiplos Projectos deve passar por definir 
a todo o momento quem/qual a actividade/projecto à qual o recurso vai ser atribuído para o 
desenvolvimento de trabalho profícuo. 

2.3.5 . As dependências entre actividades e ausência de antecipações 
 
Tradicionalmente, os métodos de gestão apenas incluem recompensas e punições aquando da 
conclusão do projecto e raramente valorizam antecipações nos prazos. Ao colocarmos o 
planeado em andamento, i.e., na realidade da execução do projecto, verifica-se na maior parte 
dos casos que os colaboradores, em caso de conclusão de uma tarefa mais cedo do que o 
planeado, não o reportam ao gestor de projecto, com receio que lhes retirem os “tempos 
adicionais de segurança” na realização de futuras tarefas similares e/ou de serem acusados de 
empolar as estimativas ao invés de recompensados pela conclusão antecipada (Miguel, 2008, 
p. 376). Este facto leva a que atrasos entre dependências sejam acumulados e que ganhos de 
tempo sejam normalmente desperdiçados (efeito cascata). 
 

2.4 A Teoria das Restrições aplicada à Gestão de Múltiplos Projectos 
 
Embora a Teoria das Restrições (TOC) não seja o objecto de análise desta dissertação per si, 
deve ser realçado o papel do físico israelita Eliyahu Goldratt na origem da mesma, visto ser a 
Cadeia Crítica a aplicação específica da TOC ao campo da gestão de projectos proposta 
inicialmente por Goldratt (1997). 
 
McMullen Jr. (1998) apresenta uma série de respostas para a questão “De onde vem a TOC?”, 
as quais permitem compreender a génese e evolução desta teoria ao longo dos anos. Assim, 
está em geral aceite pela comunidade científica que o papel inventivo e de originalidade 
inicial se deve a Goldratt, físico, consultor, educador e filósofo. Contudo, nos moldes em que 
Goldratt a enuncia, a TOC trata-se de uma filosofia de gestão baseada em factos de senso 
comum, aproveitados por Goldratt no seu desenvolvimento em conjunto com outros 
colaboradores (p.ex. o seu livro The Goal é escrito em parceria com Jeff Cox). 
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À medida que a TOC ia tomando forma pelas mãos de Goldratt e seus colaboradores, vários 
outros investigadores (Cook, 1998; Dilmaghani, 2008; Herroelen & Leus, 2001; Piney, 2000; 
Pittman, 1994; Rand, 2000; Tenera, 2006; Walker II, 1998; Yu & Noppadon, 2007) e autores 
(Brown, 2002; Karp, 2002; Leach, 2000a; Newbold, 1998; Patrick, 1999a) foram-se 
interessando pelo tema e, baseando-se em trabalhos anteriores, foram dando o seu contributo 
nomeadamente para a temática da Cadeia Crítica.  
 
Historicamente, a TOC é apresentada em 1990 por Goldratt, tendo gerado alguma 
controvérsia com os conceitos, ferramentas e paradigmas que introduzia nas suas diversas 
aplicações: inicialmente aplicável a produção fabril (Goldratt & Cox, 1992), mais tarde a 
gestão de projectos (Goldratt, 1997) e ao planeamento estratégico (H.W Dettmer, 2003). Fruto 
desta evolução contínua de trabalho de investigadores sobre novas áreas de aplicação da TOC 
surgiram novos termos associados a cada uma das componentes da TOC, tais como Gestão 
das Restrições (CM) ou Produção Síncrona. 
 

2.4.1 . Características dos Múltiplos Projectos 
 

De acordo com Walker (1998, p. 40), as características fundamentais a realçar nos múltiplos 
projectos são: 
 
1. Os múltiplos projectos são interdependentes devido ao uso de recursos comuns. 
2. Deve ser estipulado um método para definir prioridades no uso dos recursos pelos 
vários projectos. 
3. Existem algumas relações de partilha entre a utilização dos recursos e a conclusão na 
data programada dos projectos individuais. 
4. Deve existir um mecanismo de controlo para reduzir a variância entre as datas de 
conclusão planeada e data de conclusão actual do projecto, seja ele organizacional ou táctico. 
 
Como se verá ao longo desta dissertação, a aplicação da TOC à gestão de projectos procura ir 
ao encontro destas características, englobando todas as suas especificações no procedimento 
de calendarização dos múltiplos projectos, ao contrário, por exemplo, do que fazem as 
técnicas clássicas. 
 

2.4.2 . Investigação e Implementação 
 
A nível de múltiplos projectos existe ainda pouca investigação realizada no campo do 
planeamento e controlo da execução dos projectos em condições de recursos limitados – 
RCPSP (Resource-Constrained Project Scheduling Problem) para aplicação no contexto da 
metodologia CCPM, devendo nós realçar como deveras importante o contributo de Walker 
(1998) à temática. Numa breve pesquisa bibliográfica sobre este assunto, seja na Internet ou 
em bibliotecas, compreende-se que grande parte da teoria é apresentada por aqueles que a 
vêm praticando desde há alguns anos, nomeadamente consultores especializados, daí ser 
deveras importante, antes de qualquer tentativa para a implementação da TOC à gestão de 
projectos numa empresa, obter um conhecimento sobre algumas das suas melhores práticas, 
podendo ser encontrado em Leach (2005b, pp. 187-208) um manual de como obter sucesso na 
gestão de projectos numa empresa implementando a lógica da TOC. 
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2.4.3 . Os Componentes da TOC 
 
TOC é contudo o termo mais genérico e inclui diversas componentes: (Tabela 2.1) 
 

Tabela 2.1 - Componentes da Teoria das Restrições (TOC)  
[Fonte: Tenera (2006, p. 88)] 

 
 
A TOC prescreve um processo de melhoria contínua baseado em 5 passos fundamentais. 
Como descritos em Goldratt & Cox (1992) e Leach (2005a), os cinco passos da TOC 
consistem em: 
 
1. Identificar a(s) restrição(ões) do sistema 
2. Decidir sobre como explorar a restrição do sistema 
3. Subordinar tudo o resto à decisão acima, realizando as alterações previstas. 
4. Caso não se consiga melhorar o sistema, deve-se elevar a(s) restrição(ões) do sistema 
5. Avaliar melhorias. Caso surja alguma nova restrição que limita as Receitas voltar ao 
início do processo e explorar essa nova restrição. Se tal não acontecer deve-se fazer nova 
iteração ao processo com a restrição identificada anteriormente. Com uma atitude dinâmica de 
aplicação deste processo iterativo se combate a inércia de acção e se resolve o aparecimento 
de novas restrições no sistema. 
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Esquematicamente, temos (Figura 2.7): 
 
 
 

 
 
 

 
 
Sendo o objectivo primário desta dissertação aprofundar o tema da aplicação da TOC à gestão 
de múltiplos projectos, iremos apenas explanar alguns destes conceitos, já que na aplicação 
prática da CCPM não se utilizam ainda muitos dos conceitos das Componentes Prescritiva e 
Reflexiva da TOC. Para uma exposição geral de todas as componentes, consultem-se as obras 
de referência de Dettmer (1997), Leach (2005b) e Tenera (2006). 
 
No caso da gestão de múltiplos projectos, as componentes da TOC de maior relevância são as 
aplicações lógicas Cadeia Crítica (CC), a Gestão de Reservas (BM) e o Tambor-Reserva-
Corda (DBR), e é nestes elementos que vamos centrar a nossa atenção ao longo desta 
dissertação. 

 

N
ão deixar a Inércia tornar-se a R

estrição do S
istema em

 
qualquer m

om
ento! 

 
 

Melhorou? Sim Não 

1.  
    Identificar 

 

           2. 
    Explorar 

 

         5.  
    Avaliar 

       3.  
 Subordinar 

 

4. Melhorar o 
desempenho 

Figura 2.7 - Os 5 passos da Teoria das Restrições (TOC) 
[Fonte: Adaptado de Tenera (2006, p. 91)] 
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2.4.4 . Da TOC à Cadeia Crítica  
 
A Gestão de Projectos pela Cadeia Crítica (CCPM) consiste na aplicação da Teoria das 
Restrições – Theory of Constraints (TOC) à Gestão de Projectos. A CCPM tem-se tornado 
muito popular para as empresas aquando da necessidade de gerirem de modo eficaz os seus 
múltiplos projectos, tendo em vista cumprir simultaneamente os objectivos: duração, custos e 
âmbito do projecto (Realization Technologies, 2009). O foco de atenção da gestão é dado às 
actividades pertencentes à Cadeia Crítica (CC) e o objectivo de maximizar as Receitas ou 
“Throughput” (Goldratt, 1997) reflecte-se neste caso por aumentar o Número de Projectos 
Terminados (NCP) pela empresa ao longo de um determinado espaço temporal, visto que 
quantos mais projectos tiverem terminado, maior é o retorno financeiro e mais recursos estão 
livres para abraçar novos projectos.  
 
Com o seu romance empresarial Critical Chain (1997), Goldratt alargou os fundamentos 
teóricos da Teoria das Restrições (Goldratt & Cox, 1992) à Gestão de Projectos. Este livro e 
as diversas conferências em que o Dr. Goldratt e seus associados foram participando 
permitiram ao grande público ter acesso de forma simples e directa às bases da metodologia. 
Todos os desenvolvimentos posteriores, nomeadamente o desenvolvimento de novas reservas 
ou “Buffers” para o caso de múltiplos projectos (caso das reservas de capacidade) e de 
métodos diferentes para o dimensionamento e controlo/gestão das reservas (Leach, 2005b; 
Newbold, 1998; Tenera, 2006) têm também sido determinantes para uma cada vez maior 
popularidade da CCPM. Além disso, a divulgação de resultados de sucesso, com melhorias 
substanciais em muitos casos de estudo (Brown, 2002; Leach, 2000b, 2005b; Realization 
Technologies, 2009; Sood, 2003; Tenera, 2006) tem ajudado a cimentar a adesão das 
empresas à CCPM.  
 
A divulgação da CCPM é hoje em dia abrangente existindo imensos canais de acesso a 
informação sobre o assunto, nomeadamente literatura específica assim como softwares 
específicos de apoio à implementação da CCPM. Uma simples pesquisa na Internet por 
documentação sobre a temática utilizando as palavras-chave desta dissertação (vide Sumário) 
permitirá encontrar sites com imensa informação, blogs ou chats especializados sobre o tema 
- como o do Yahoo, onde os mais destacados especialistas da matéria têm papel activo no 
lançamento de temas para discussão, assim como algumas palestras em vídeo (no YouTube). 
 

2.4.5 . O que é na prática a Cadeia Crítica e a CCPM? 
 
Relativamente à Cadeia Crítica (CC), este é um conceito que tem evoluído no tempo. Leach 
(2006) alerta para o paralelismo entre a definição de sequência crítica de Wiest (1964) e o 
conceito de Cadeia Crítica apresentado por Goldratt (1997). 
Ao longo da última década imensos cientistas, investigadores, professores, consultores e 
alunos têm-se debruçado sobre esta temática, pelo que a os conceitos e a metodologia foram 
sofrendo alguma evolução.  
 
Na Tabela 2.2 apresenta-se a evolução do conceito de Cadeia Crítica bem como das principais 
correntes metodológicas. 
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Tabela 2.2 – Evolução do Conceitos de Cadeia Crítica e Metodologias de aplicação Cadeia Crítica 

  
Termo 

 
Definições Autor (Bibliografia) 
E

vo
lu

çã
o 

no
 C

on
ce

ito
 d

e 
C

ad
ei

a 
C

rí
tic

a 

 
CS 

Sequência 
Crítica ou 
Crítical 

Sequence 

 
• Cadeia de precedências tecnológicas e/ou 
actividades relacionadas por recursos que 
determinam a duração do calendário respectivo. 

 
Wiest (1964, p. 469) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CC 
Cadeia 

Crítica ou 
Critical 
Chain 

 
• Sequência mais longa de actividades críticas 
numa rede que considera tanto a sequência 
tecnológica de actividades como a procura 
simultânea de recursos comuns. 
 
 
• Cadeia mais longa composta por secções que são 
dependentes de caminhos e secções dependentes de 
recursos. 
 
 
 
 
• Conjunto de actividades que determinam a 
duração total do projecto, tendo em conta as 
precedências e as dependências de recursos. 
 
 
 
 
• Caminho mais longo da rede depois do 
nivelamento de recursos. 
 
 
• A sequência mais longa de actividades críticas 
ou, caso haja mais do que uma, a que for 
seleccionada segundo um dado critério (após 
resolução de conflitos de recursos). 
 
 
• A sequência mais longa de actividades 
dependentes, considerando explicitamente a 
disponibilidade dos recursos para alcançar o 
objectivo do projecto. 
 
 

 

Pittman (1994, p. 140) 
 
 
 
 
 
 
Goldratt (1997, p. 215) 
 
 
 
 
 
 
 

Newbold (1998, p. 85); 
Herroelen, Leus & 
Demeulemeester (2002, 
p. 49); Herroelen & 
Leus (2004, p. 1604) 
 
 
 

Leach (2005b, p. 65) 
 
 
 
 
Tenera (2006, p. 102) 
 
 
 
 
 
 
Leach (2007, p. 24) 
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Tabela 2.2 (Cont.) 

C
or

re
nt

es
 M

et
od

ol
óg

ic
as

 d
a 

C
ad

ei
a 

C
rí

tic
a 

 
 
 

CC/BM  
Critical 

Chain and 
Buffer 

Management 

 
PARA MÚLTIPLOS PROJECTOS: 
1º Prioritizar os projectos da organização; 
2º Planear os projectos individuais (calendarização 
e inserção de reservas temporais) 
3º Sincronizar os projectos; 
4º Inserir reservas de tambor (DB); 
5º Medir e reportar o estado das reservas; 
6º Gerir as reservas temporais 

 
Herroelen & Leus 
(2004, p. 1604); 
Herroelen, Leus & 
Demeulemeester (2002, 
p. 48) 

     CCPM 
Critical 
Chain 
Project 

Management 

 
• CCPM é a combinação da calendarização e 
controlo da Cadeia Crítica com o Project 
Management Institute (PMI) Project Management 
Body of Knowledge(PMBOK) 
 
 
• Um sistema de gestão de projectos que endereça 
todos os efeitos indesejáveis da Árvore da 
Realidade Actual (CRT). Inclui um plano da cadeia 
crítica, a ferramenta nivelada de medição, a gestão 
de reservas e a execução das tarefas em modo 
corrida estafeta.  
 
• Um sistema completo e eficaz de gestão de 
projectos integrando o método da Cadeia Crítica 
para gestão do tempo de projecto com os Seis 
Sigma – Six Sigma, a Filosofia de Produção Magra 
– Lean Production e os restantes elementos do 
Project Management Institute's Project 
Management Body of Knowledge (PMBOKΤΜ). 
 
  

 

Leach (2000a, p. 221) 

 
 
 
 
 

Leach (2005b, p. 243) 
 
 
 
 
 
 
 

Leach (2007, p. 24) 
 

 
 
A diferença mais significativa face ao método do caminho crítico (CPM) reside no facto da 
Cadeia Crítica se preocupar não só em minimizar as durações das actividades cumprindo as 
dependências estabelecidas entre as mesmas, mas também nas dependências de utilização dos 
recursos, preocupando-se em resolver eventuais conflitos. Assim, na aplicação da 
metodologia CCPM e de modo a obter uma calendarização fiável, a Cadeia Crítica apenas é 
definida após resolução de conflitos no uso dos recursos, como veremos adiante no 
subcapítulo 3.2.2 – O Planeamento. 
 
A leitura do livro de Goldratt (1997) permite compreender que a CCPM trata-se pois de uma 
metodologia de gestão do tempo, que incorpora a CC/BM como método de planeamento, 
programação e controlo do projecto. (Tenera, 2006, p. 100) 
 
Assim, e para que a visão apresentada nesta dissertação não seja redutora, das designações 
propostas e acima referidas, aquela que será seguida será CCPM, como originalmente descrita 
por Leach (2000a) e seguida também por diversos autores: (Kendall, 2006; Leach, 2005b; A. 
Tenera & Cruz Machado, 2007). 
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Outro dos aspectos essenciais que diferenciam a CCPM das metodologias tradicionais é a 
inclusão de Reservas Temporais para combater a imprevisibilidade na duração das actividades 
(que trataremos adiante no subcapítulo 2.4.7). Para já centremo-nos em como são tratadas as 
estimativas de duração das actividades pela CCPM. 
 

2.4.6 . As estimativas na CCPM 
 
Na CCPM quando falamos de estimativas referimo-nos sempre a uma quantidade estatística, 
i.e., que traduzem a probabilidade de conclusão de uma actividade numa dada quantidade de 
tempo. (Patrick, 1999b) 
A função densidade de probabilidade típica para a duração de uma actividade no método 
CCPM segue aproximadamente o representado na Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 - FDP típica da duração de uma actividade na CCPM  

[Fonte: Goldratt (1997, p. 45)] 
 
 
 

Na CCPM, como se pode verificar acima, a probabilidade vai aumentando à medida que o 
tempo vai sendo afectado, atingindo o seu pico máximo no valor modal (50%), iniciando 
depois a sua descida. Contudo, Goldratt (1997) sugere preferencialmente a utilização da 
mediana como a melhor opção na estimativa das durações programadas das actividades. Já no 
caso de se optar por estimativas demasiadamente pessimistas mas com altos níveis de 
confiança, colocando altos valores de segurança, por exemplo, D90%, estas poderão apresentar 
valores cerca de duas a três vezes superiores à estimativa com grau de confiança 50% 
(mediana). 
 

2.4.7 . As Reservas Temporais 
 
As reservas temporais são por vezes comparadas a folgas por se referirem a quantidades de 
tempo em que as actividades podem sofrer atrasos, sem que sejam violadas limitações 
temporais programadas. Conquanto as folgas são calculadas pela diferença entre datas de 
início e de conclusão programadas e o cálculo das reservas temporais depende do grau de 
variabilidade que lhes está associado (Tenera, 2006, p. 105). 
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No caso de um projecto individual, após identificação da Cadeia Crítica é necessário 
dimensionar a reserva de projecto, a(s) reserva(s) de alimentação e a(s) reserva(s) de recurso. 
(Goldratt, 1997; Leach, 2005b). 
 
A Reserva do Projecto ou Project Buffer (PB) conforme descrita no livro de Goldratt (1997), 
é colocada no fim da cadeia crítica e tem como função proteger a data estimada de conclusão 
do projecto da incerteza devida a eventuais acontecimentos ocorridos na cadeia crítica.  
 
As Reservas de Alimentação denominadas por Goldratt de Feeding Buffers (FB) são 
colocadas no final das cadeias não críticas onde estas intersectam a cadeia crítica. Têm por 
função proteger a cadeia crítica da incerteza devida a eventuais acontecimentos ocorridos nas 
cadeias não críticas. 
 
Esquematicamente teremos, até aqui (Figura 2.9): 

     

 
Figura 2.9 - Reservas temporais no projecto individual  

[Fonte: Realization Technologies (2004b, p. 4)] 
 

As Reservas de Recurso ou Resource Buffers (RB) são utilizadas como mecanismos de aviso 
ou “despertar” aos recursos para garantir a sua prontidão na altura em que são necessários 
para actividades críticas (Tenera, 2006, p. 108).  
 
Estas reservas temporais são também denominadas de Resource Readiness Alerts - RRA’s 
(Cook, 1998, p. 18), que as define como sendo uma forma de comunicação entre o gestor do 
projecto e o resto da equipa do projecto. Utilizando as RRA’s, o gestor do projecto tem acesso 
a actualizações diárias relativas às actividades à medida que a execução do plano evolui.  
 
O gestor de projecto deve avisar o recurso que trabalha de seguida na CC com uma 
antecedência prévia de uma semana, repetindo o aviso 3 dias depois do primeiro e efectuando 
um último aviso no dia antes do inicio da tarefa crítica pelo recurso (Goldratt, 1997, p. 164), 
para que este se possa preparar e focar adequadamente na realização da tarefa.  
 
De notar também que, de acordo com Cook (1998), os recursos que se encontram a trabalhar 
na CC devem ser marcados com etiqueta vermelha, como referido em The Goal (Goldratt & 
Cox, 1992) para o caso da aplicação da TOC ao ambiente produtivo. Os recursos a laborar 
seguidamente na CC com menos de 5 dias para começar devem também, segundo Cook 
(1998), ser marcados com etiqueta amarela. 
Já no que se refere aos modos de transmissão dos avisos atrás referidos entre os diversos 
agentes do projecto, (recursos e gestor de projecto) podem ser utilizados por exemplo: o 
telefone, o fax ou o correio electrónico. Este acontecimento, se não gastar qualquer tempo ao 
projecto, pode ser mencionado no esquema de calendarização da cadeia crítica como RB de 
duração 0. 
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No exemplo da Figura 2.10 apresenta-se um projecto de desenvolvimento de software, com as 
actividades pertencentes à cadeia crítica representadas a cor verde, as actividades não criticas 
a azul e as reservas temporais colocadas no fim das respectivas cadeias (crítica – Reserva de 
Projecto e não crítica – Reserva de Alimentação).  

 
 

 
Figura 2.10 – Inserção de Reservas Temporais em projecto único 

 
NOTA: Neste exemplo optou-se por não se inserir RB’s e foi utilizado o software específico da CC da Scitor™, 
denominado de Project Scheduler 8, ou abreviadamente Scitor™ PS8. 
 
 
No caso de um múltiplos projectos, além das três reservas anteriormente referidas são ainda 
aplicadas reservas de capacidade e reservas de tambor. 

As Reservas de Capacidade ou Capacity Constraint Buffers (CCB), também conhecidas 
simplesmente como Capacity Buffers asseguram que o recurso restrição (o com maior carga 
de trabalho) está disponível quando for necessária a sua utilização num projecto (Leach, 
2005b, p. 157) protegendo esse projecto contra eventuais consumos integrais de reservas 
temporais ocorridos em projectos imediatamente anteriores.  
 
Estas reservas são também designadas pela ProChainSolutions (2001, p. 23) de Reserved 
Capacity, embora Reservas de Capacidade (CCB) seja a designação mais correntemente 
empregue. 
 
Face à definição acima dada, podemos pois dizer que conceptualmente elas são colocadas 
entre o uso do recurso restrição num projecto anterior e a primeira utilização deste recurso no 
projecto seguinte que se está a calendarizar.  
 
Leach (2005b) sugere a aplicação da teoria das filas de espera (interpretando as chegadas à 
fila de espera como sendo actividades que necessitam de ser “atendidas” pelo recurso 
restrição), no dimensionamento da(s) Reserva(s) de Capacidade. De acordo com o que Leach 
(2005b, p. 159) propõe, a CCB deve ter dimensão da ordem dos 25% da capacidade média 
utilizada do recurso restrição (vide Figura 2.11).  
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Leach sugere assim que a fila começa a crescer rapidamente à medida que o rácio de 
utilização se aproxima dos 0,75 ou 75% de utilização do recurso restrição, i.e. depois de 
ultrapassar fortemente a taxa média de processamento, ao que deve corresponder uma reserva 
de capacidade de 25% da utilização média do recurso. Assim, é esta a “área” total que deve 
ser endereçada pelo conceito da CCB.  

 
Inicialmente denominadas por Goldratt (1997, p. 236) de Reservas do Recurso Estrangulado 
ou Bottleneck Buffers, as Reservas de Tambor ou Drum Buffers (DB) foram pensadas para 
agirem como garantia de que o recurso restrição tem trabalho para processar quando 
necessário pelo projecto. Deste modo, a reserva de tambor funciona como uma reserva de 
alimentação (Leach, 2005b). A denominação Drum Buffer é a mais correntemente utilizada a 
nível internacional, contudo a ProChain utiliza no seu manual do ProChainPipeline™ 
(ProChainSolutions, 2001, p. 23) a denominação de “Pacing Resource Buffer”. Quando o 
recurso tambor é utilizado no projecto, a organização deve garantir que o trabalho está lá à 
espera dele e não o contrário, pelo que todas as actividades que forneçam trabalho ao recurso 
tambor são calendarizadas para serem concluídas na medida que os resultados dessas 
actividades sejam necessários para o recurso tambor (Kendall, 2006). Não se deve confundir 
reserva de tambor com reserva de capacidade pois são entidades diferentes. O que se deve 
fazer ao calendarizar o projecto é colocar uma reserva de tambor imediatamente antes das 
actividades que utilizam o recurso restrição, i.e., o tambor. 
 
Leach (2005b) minimiza a importância das reservas de tambor na implementação inicial da 
CCPM, referindo que eventualmente estas reservas não serão necessárias na calendarização 
desde que as ferramentas de execução e de monitorização diária da CCPM sejam devidamente 
utilizadas ao longo do projecto. Refere ainda que no caso de se querer utilizar reservas de 
tambor, a metodologia para o seu dimensionamento deve ser a mesma do caso das reservas de 
alimentação. 
 
Apresentámos pois as funções e locais de inserção de cada tipo de reserva temporal em 
múltiplos projectos. Mais à frente, no subcapítulo 3.2.2, quando nos referirmos ao 
Planeamento de projectos pela CCPM iremos abordar os vários métodos disponíveis 
identificados para dimensionar as Reservas Temporais. 

Tamanho da fila 
de espera 

Utilização do recurso 

0.75 0.25 0.95 0.50 

 ~ 25 % Reserva de Capacidade 

Figura 2.11 - O modelo das filas de espera  
[Fonte: Leach (2005b, p. 71)] 
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No exemplo da Figura 2.12 podemos verificar a inserção de uma reserva de Capacidade 
(CCB) – actividade n.º 20, entre a utilização do recurso tambor – o Developer, no projecto Z 
inicialmente e, posteriormente no projecto Y. Nota-se também a inserção de duas reservas de 
tambor (DB) no projecto Z, antes das actividades em que o recurso restrição - o Developer, 
toma parte activa. No projecto Y não foi necessário acrescentar estas reservas temporais pois 
estas actividades estão “seguras” por reservas de alimentação. Ainda de referir que a duração 
do projecto Z vem referida como sendo 103 dias pois o Scitor® PS8, associa o valor da 
reserva de projecto à duração total do último projecto. Sendo assim, temos: 78 + 44 = 103 
dias. 

2.4.8 . A Reserva de Custo 
 
A Reserva de Custo ou Cost Buffer (CB) deve ser calculada e inserida na Cadeia Crítica 
sempre que as empresas ou organizações onde os projectos vão decorrer queiram acompanhar 
a componente financeira dos projectos de modo mais profundo, i.e., obtendo dados e 
informações adicionais àquelas que são disponibilizadas pelas técnicas tradicionais e pelos 
ambientes computacionais que as suportam, tais como o MS Project™. É verdade que o 
Project fornece de raiz informações muito relevantes de âmbito financeiro e de gestão 
orçamental do projecto (como e.g. os reports de EVM – Earned Value Management). 
Contudo, uma gestão e monitorização eficiente das reservas de custo (CB) em sede de reunião 
de projecto - com o desenvolvimento e “leitura” de Cartas de Estado actualizadas das CB 
permite melhorar o desempenho do(s) projectos no cumprimento do objectivo de redução de 
custos.  
 
Facilmente se compreende a maior aplicação deste tipo de reservas em projectos contratados 
por uma entidade exterior (à qual se tem de reportar periodicamente do andamento dos 
projectos em todas as suas vertentes) do que num projecto completamente interno a uma 
organização, na qual importará acima de tudo controlar a utilização do tempo e o 
desenvolvimento técnico do projecto. Organizações que usem a contabilidade de Receitas ou 
Throughput Accounting conforme preconizada por Goldratt (1992) e projectos internos 
(nomeadamente na área de I&D) podem não necessitar de reserva de custo (Leach, 2005b, p. 
140). 
 
Na escolha do melhor método para dimensionamento da reserva de custo devem-se ter em 
conta uma série de factores, tais como o grau de risco do projecto à precisão nas estimativas 
que se pretendem obter. De seguida apresenta-se um guião simples proposto por Leach 
(2005b, p. 140) sobre como actuar neste processo:  
 
 1.a. Deve-se orçamentar o uso das várias reservas temporais. Para tal inclui-se no mínimo 
50% das reservas temporais na reserva de custo a uma taxa de custo relacionada com a cadeia 
que se está a ser protegida; 
 
1.b. Alternativamente pode-se obter a reserva de custo somando as quantidades retiradas 
utilizando um dos métodos de dimensionamento de reservas (vide Tabela 3.8). 
 
2. Devem-se ter em conta os aspectos únicos e específicos de cada projecto que podem 

afectar a capacidade de se realizar estimativas com elevada precisão. 
 

3. Deve-se procurar aproveitar as vantagens da utilização de uma reserva de custo agregada 
(típica da CCPM) pois reduz significativamente as necessidades totais de reserva de custo 
e reduz a tendência para o desperdício habitual que ocorre se for incluída contingência de 
custos em cada actividade (caso da CPM). 
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Figura 2.12 - Inserção de reservas temporais em ambiente de múltiplos projectos 
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4. Nunca se deve partir para a realização do projecto com uma reserva de custo inferior a 
10% do custo total de projecto estimado. A razão é que, tal como nas estimativas temporais, 
existe sempre alguma incerteza nas estimativas de custos dos projectos. Sendo assim, e se 
estivermos logo à partida “disponíveis” para gastar no projecto esses 10% extra, qualquer 
poupança conseguida é considerada um ganho. 
 
A lógica do Controlo e Monitorização do projecto tendo por base a Gestão das Reservas é 
também aplicável para monitorizar a reserva de custo. A diferença reside no facto de estarmos 
a falar de unidades diferentes (neste caso unidades monetárias enquanto nas reservas 
temporais são unidades temporais). 
 

2.4.9 . Tambor-Reserva-Corda (DBR) 
 

Outra das aplicações da TOC com particular relevo para a gestão de projectos é o Tambor-
Reserva-Corda ou Drum-Buffer-Rope (DBR). O DBR trata-se de uma aplicação específica da 
TOC, que embora inicialmente prevista para o ambiente produtivo foi posteriormente 
adaptada à gestão de projectos. Para uma compreensão da aplicação da DBR ao ambiente 
produtivo consulte-se Goldratt & Cox (1992). 
 
Na sua aplicação à gestão de múltiplos projectos, a DBR tem função essencial enquanto 
mecanismo de “alerta” para controlo do fluxo do planeamento de novos projectos. O 
mecanismo é composto por três componentes diferentes:  

 
• O Tambor – É o recurso limitante, que define o ritmo ao qual os projectos são 

desenvolvidos e/ou lançados daí ser também designado correntemente de 
Sincronizador. É normalmente o recurso mais sobrecarregado nos diversos projectos 
activos; 
 

• A Reserva – Desta componente fazem parte todas as reservas que são inseridas nos 
projectos: as Reservas de Projecto (PB), as Reservas de Alimentação (FB), as 
Reservas de Recurso (RB), as Reservas de Tambor (DB) e as Reservas de Capacidade 
(CCB). Mediante o controlo que é efectuado ao estado actualizado das reservas, é 
possível tomar decisões relativas à prossecução ou não de determinados projectos, à 
reformulação da calendarização, ao lançamento de novos projectos, etc. Por exemplo, 
no lançamento de novos projectos, a CCB é de extrema importância. Esta reserva é 
colocada entre a utilização do recurso tambor no projecto de ordem n-1 e o projecto de 
ordem n. Se aquando da conclusão da actividade crítica no projecto ordem n-1 a 
reserva não tiver sido toda gasta, nomeadamente se ainda estiver nas suas zonas verde 
ou amarela,existe “espaço” para poderem ser lançados novos projectos no seio da 
organização desde que não atrasem quaisquer outros projectos activos.  

 
• A Corda – Trata-se do “alimentador” de actividades do sistema, responsável pelo 

ajuste das necessidades às flutuações que possam ocorrer na cadência do recurso 
limitante, ou Tambor. É simultaneamente o garante de que o tambor não pára ao saltar 
entre actividades críticas de projectos diferentes. Nomeadamente, quando assume dada 
actividade crítica em novo projecto, as actividades precedentes dessa cadeia devem ter 
sido todas concluídas. Como vimos anteriormente estas são também parte das funções 
exercidas pelas Reservas de Tambor (DB) pelo que se pode entender a lógica da 
existência do mecanismo DBR.  
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2.5 Comparação Metodologias Tradicionais Vs CCPM 
 

Tendo apresentado as diversas matérias ao longo deste capítulo 2 de forma lógica e 
sequencial, partindo da breve explanação das técnicas clássicas – CPM e PERT até à 
definição pormenorizada dos diversos componentes da TOC relevantes na gestão de múltiplos 
projectos (nomeadamente a metodologia da Cadeia Crítica - CCPM e as Reservas Temporais), 
cumpre agora efectuar uma comparação crítica entre os dois modelos de gestão de projectos – 
o clássico e o da CCPM. 

Ao nível de Objectivos, o CPM e a PERT pretendem satisfazer as três condicionantes: tempo, 
custo e âmbito enquanto a CCPM preocupa-se essencialmente com maximizar as Receitas, T, 
do sistema em ambiente de múltiplos projectos (i.e., aumentar o n.º de projectos terminados) e 
cumprir a data-alvo estipulada. (www.pqa.net, 2003) 
 
Quanto às estimativas de duração das actividades, a CPM tende a calendarizar durações 
pessimistas para as actividades e a PERT calendariza durações médias ponderadas, 
protegendo todas as actividades individualmente com tempo de segurança e colocando a 
ênfase no progresso das actividades. A CCPM tende a calendarizar durações optimistas para 
as actividades (medianas, médias, modal) com calendarização expressa de reservas, 
protegendo o projecto no seu todo com a inclusão de reservas agregadas colocadas em pontos 
específicos e colocando a ênfase no progresso do projecto. 
 
As metodologias clássicas calendarizam as actividades para se iniciarem ASAP, na pretensão 
de com isso as actividades começarem e terminarem nos tempos previamente estimados 
enquanto na CCPM as actividades iniciam-se ASAN – tão cedo quanto necessário. Sendo 
assim, uma actividade é iniciada logo que a(s) predecessor(as) terminem e é concluída logo 
que possa, (isto só não ocorre nos inícios das cadeias). 
 
Enquanto o CPM e a PERT não resolvem: i) os conflitos de uso de recursos de forma 
explícita, considerando-os ilimitados ii) a multiplicidade ou simultaneidade de tarefas; a 
CCPM possui procedimentos definidos para combater estes problemas, resolvendo os 
conflitos no uso de recursos e minimizando a multiplicidade ou simultaneidade de tarefas ao 
exigir prioridades de execução. (Lechler, Ronen, & Stohr, 2005)  
 
Para reagir à incerteza, as técnicas tradicionais alteram as prioridades e criam novos 
cronogramas para o(s) projecto(s). Esta questão é endereçada de modo diferente pela CCPM 
através da Gestão de Reservas, monitorizando o impacto dos acontecimentos no consumo 
destas. 
 
De referir também que segundo a CCPM, as ligações entre actividades e recursos devem 
reflectir apenas as necessidades de calendarização do projecto actual e não situações de 
calendarização habituais como por vezes pode ocorrer nas metodologias clássicas. Deste 
modo é possível redesenhar sistemas de cariz histórico, implementando o factor inovação nos 
projectos na procura do sucesso. (www.pqa.net, 2003) 
 
Resumindo, é-nos teoricamente possível obter as seguintes vantagens ao optar pela aplicação 
da TOC à gestão de projectos através da metodologia da Cadeia Crítica: 

 
� Maior controlo da evolução do projecto com a Gestão das Reservas 
� O risco, stress e esforço são repartidos entre todas as actividades e recursos.  
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� O tempo de segurança é preservado e utilizado de forma sensata ao longo de todo o 
projecto tendo como foco o mais importante para o cliente: entregas rápidas  

� Os gestores de projecto têm uma perspectiva abrangente sobre todo o projecto  
� Os recursos críticos e limitados possuem um calendário específico de utilização que é 

programado com actividades críticas e não são sobrelotados com actividades não 
críticas que bloqueiam e atrasam as actividades críticas; 

� Maximiza-se a utilização do recurso limitante, sendo o projecto gerido e implementado 
como uma corrida de estafetas; 

� Os calendários dos projectos mantêm-se consistentes. 
 

2.6  Destaques do Capítulo e Conclusões 
 

Ao longo deste capítulo procurámos referir os diversos elementos onde o factor humano 
marca presença na gestão de projectos, sendo exactamente devido à variabilidade decorrente a 
estes factores que a maioria dos projectos se atrasa. São eles: 
 
o O Sindroma do Estudante; 
o A Lei de Parkinson; 
o A Lei de Murphy; 
o A Execução Simultânea de Múltiplas Tarefas; 
o A Ausência de Antecipações. 
 
Um dos objectivos desta dissertação é analisar como é que a CCPM consegue gerir a 
variabilidade nos projectos. 
 
Começámos por referir como são obtidas as estimativas de duração das actividades nas 
metodologias tradicionais de gestão de projectos – PERT/CPM, com a inclusão de tempos de 
segurança “escondidos” em cada actividade, que visam prevenir contra eventuais atrasos na 
tarefa e diminuir o “stress” na realização das mesmas. Como o gestor de projecto não conhece 
a essência destes tempos de segurança, o projecto no seu todo não ganha com este método de 
estimar durações de actividades.  
Já a CCPM advoga retirar esses tempos de segurança “escondidos”, inserindo posteriormente 
no final das várias cadeias do(s) projecto(s) reservas temporais com o objectivo de fornecer 
segurança contra eventuais atrasos ao longo dessas cadeias.  
 
A Teoria das Restrições (TOC) de Goldratt (1992), a qual advoga como objectivo a atingir a 
maximização da Receita ou Throughput (T) do sistema, possui uma série de componentes. 
Quando aplicado a múltiplos projectos, a Receita é dada pelo Número de Projectos 
Terminados (NCP). 
 
A aplicação da TOC ao âmbito da gestão de projectos traduz-se na metodologia da Cadeia 
Crítica, inicialmente proposta por Goldratt (1997) e desenvolvida ao longo dos anos por 
diversos profissionais e académicos, incorporando a Gestão de Reservas (BM) e o Tambor-
Reserva-Corda (DBR).  
 
Verificámos também que as bases para o sucesso e implementação do TOC em qualquer 
ambiente – seja ele produtivo, gestão de projectos, etc., são exactamente os seus 5 passos 
fundamentais: Identificar > Explorar > Subordinar > Melhorar o Desempenho > Avaliar. E 
acima de tudo: Nunca deixar a Inércia tornar-se a restrição do sistema em qualquer momento! 
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O objectivo da CCPM enquanto aplicação da TOC ao âmbito da gestão de projectos é como 
vimos, terminar os projectos: a tempo, dentro do orçamento e sem fugir ao âmbito definido.  
 
A CCPM representa uma mudança cultural no modo de gerir projectos e de avaliar os 
colaboradores, existindo já vários exemplos de aplicação de sucesso da metodologia relatados 
por profissionais. Contudo, há que ter contínua atenção ao que nos diz a Lei de Murphy, i.e., 
do “nada” podem surgir problemas que comprometem de forma inesperada e quem sabe 
permanente o bom andamento do projecto pelo que se deve minimizar ao máximo as 
eventuais fontes de instabilidade em sede de planeamento.  
 
Um planeamento eficiente do(s) projecto(s) permite evitar a simultaneidade de tarefas, 
resolvendo os conflitos de uso de recurso através de um sistema que cria prioridades. À luz da 
lógica de economia de forças, a chave para as tarefas críticas encontra-se em calcular o 
número máximo eficaz de recursos, enquanto a chave para as tarefas não-críticas está em 
calcular o número mínimo eficaz de recursos. 
 
A CCPM desenvolve uma Cadeia Crítica (em vez de um Caminho Crítico), como principal 
foco do projecto, i.e. a cadeia mais longa de actividades ou recursos dependentes (sejam elas 
dependências técnicas ou de recurso) – no caso de múltiplos projectos tem de ser identificado 
um recurso restrição comum a todos os projectos. Se o recurso restrição tiver sido bem 
definido, a Cadeia Crítica deve permanecer inalterável ao longo do(s) projecto(s). De seguida, 
deve-se proteger o projecto contra a incerteza agregando tempos para maior segurança em 
reservas temporais que são colocadas no fim do projecto - reservas de projecto (PB), e no fim 
das cadeias não-críticas – reservas de alimentação (FB), em vez de inserir estes tempos nas 
estimativas de duração das actividades individualmente. 
 
A Reserva de Recurso (RB) existe especificamente para servir de aviso aos recursos que irão 
de seguida entrar de serviço na CC, devendo ser usada sempre que necessário.  
 
Em ambiente de múltiplos projectos devem-se considerar ainda mais duas reservas temporais: 
a Reserva de Capacidade (CCB), para assegurar que o recurso restrição está disponível 
quando for necessária a sua utilização no projecto e a Reserva de Tambor (DB) para agir 
como garantia de que o recurso restrição tem trabalho para processar quando necessário pelo 
projecto. Deste modo, a DB funciona como uma reserva de alimentação. 
 
A Reserva de Custo ou Cost Buffer (CB) deve ser calculada e inserida na Cadeia Crítica 
quando haja necessidade de um acompanhamento profundo da componente financeira dos 
projectos ou, se o custo for o aspecto mais importante a ter em conta no ambiente de projecto. 
A monitorização desta reserva é feita do mesmo modo que nas reservas temporais.  
 
Face ao apresentado ao longo deste capítulo devemos dar o primeiro Objectivo Geral desta 
Dissertação – Efectuar uma revisão teórica actualizada da CCPM no ambiente de múltiplos 
projectos como parcialmente cumprido. O que se pretendeu com a Organização dada à 
dissertação foi dividir os Conceitos Essenciais da TOC e da Cadeia Crítica (abordados durante 
o presente Capítulo) da matéria especificamente dedicada à Gestão de Múltiplos Projectos 
pelo Método da Cadeia Crítica – CCPM (que serão abordados no Capítulo 3). Assim, apenas 
no final do Capítulo 3 o Objectivo acima referido ficará superado com sucesso.  
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CAPÍTULO 3: A CADEIA CRÍTICA APLICADA À GESTÃO DE MÚLTIPLOS 
PROJECTOS 

 
 

Neste capítulo é abordado o modo como a CCPM efectua a gestão de vários projectos, 
interdependentes entre si (i.e. sem dependências de actividades mas com dependências na 
utilização de recursos), ao longo das três fases de um plano: o seu planeamento, a sua 
execução e a sua monitorização.  

 
Neste capítulo vamos focar a nossa atenção especialmente na metodologia de Planeamento. 
Contudo, não deixaremos de esclarecer como a CCPM trata as outras duas fases – a Execução 
e a Monitorização. 

3.1. O “Método de Walker” 
 

O método de Walker (1998) foi a primeira abordagem a nível académico da aplicação da 
CCPM à gestão de múltiplos projectos, após Pittman (1994) ter apresentado as suas ideias 
sobre aplicação da CCPM à gestão do projecto individual. O Método comporta a resolução de 
conflitos de recursos, a identificação das cadeias críticas e a inserção (após 
dimensionamento). Preconiza também a posterior gestão das reservas temporais. 

3.1.1. A Resolução dos conflitos de Recursos pela Heurística Wiest & Levy 
 
Uma das heurísticas de resolução de conflitos de recursos (i.e., do RCPSP) com sucesso já 
comprovado por simulações (Walker II, 1998) na implementação da CCPM, quando 
conjugada com as reservas e o próprio modelo de gestão das reservas, é a Heurística de Wiest 
& Levy.  
 
Walker (1998) definiu também quais os problemas normalmente encontrados no ambiente de 
múltiplos projectos utilizando as práticas de gestão de projectos PERT/CPM, e discute o seu 
endereçamento pela Heurística Wiest & Levy em regime ALAP e reservas temporais da 
CCPM. Deste trabalho podem ser destacados os problemas apresentados na Tabela 3.1. 
 
Tabela 3.1 - Problemas Típicos do uso das metodologias clássicas 
[adaptado de Walker (1998)] 

Descrição do Problema Endereçado por: 
Conflitos de recursos entre projectos podem existir quando a capacidade 
 do recurso é finita 
 

Heurística W & L 

Prioridades no uso de recursos entre projectos podem afectar a  
conclusão dos projectos individuais 
 

Heurística W & L 

Conflitos de recursos entre projectos podem ser causados por  
variabilidade num recurso comum ou em outros recursos 
 

Gestão das reservas 

Folgas no projecto são consumidas pelas primeiras actividades 
Heurística W & L  
e Reservas 

Gestores de projectos planeiam começo de actividades usando estimativas 
temporais em vez de se basearem na conclusão da actividade anterior 
 

Gestão das reservas 

Gestores de recursos tentam proteger a data de conclusão planeada dos  
projectos individuais aumentando os tempos planeados de duração das 
 actividades individuais 
 

Reservas 
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Na Figura 3.1 apresenta-se a Heuristica de Wiest&Levy adaptada ao regime ALAP da Cadeia 
Crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 - Heurística de Wiest & Levy para resolução de conflitos de recursos modificada 

para acomodar múltiplos projectos e múltiplas unidades de um mesmo recurso  
[adaptado de Walker (1998, p. 164)] 

 

Estabelecer D=1 

NÃO 

Existem tarefas que ainda não foram 
calendarizadas? 

 

Seleccionar lista de tarefas que podem começar antes ou no dia D. * 

Ordenar tarefas por ordem crescente de folga 

Estabelecer x=1 

Existem recursos suficientes 
disponíveis para calendarizar a 

tarefa x da lista? *** 

SIM 

Atribuir recurso à tarefa x. Diminuir 
nº de recursos disponíveis 

 
A tarefa x é crítica? 

 

SIM 

NÃO 

Os recursos podem ser obtidos de 
tarefas não-críticas anteriormente 

calendarizadas? 

SIM 

Calendarizar tarefa x. Adequar às 
outras tarefas afectadas (incluindo 
reduzir a folga). Diminuir nº de 

recursos disponíveis. 

Adiar tarefa x para o dia 
seguinte e diminuir a folga em 

1 unidade 

Todas as tarefas do dia D 
foram consideradas? 

Seguir para próxima tarefa 
presente na lista. Aumentar x 

em 1 unidade 

NÃO 

NÃO SIM 

SIM NÃO 

Seguir para o dia seguinte. Aumentar D 
em 1 unidade. 

 

PARAR. Calendarização está terminada. 
 

Começar no dia 1 do horizonte de planeamento da Organização 
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3.1.2. A Identificação das Cadeias Críticas 
 
Acrescentando a esta heurística de resolução de conflitos de recursos, procedimentos para 
cálculo da cadeia crítica e a inserção de “reservas temporais adequadas” (embora não 
referindo explicitamente qual o modo de dimensionamento destas reservas), Walker (1998) 
propõe ainda um primeiro método viável para a implementação da Cadeia Crítica em 
múltiplos projectos. Na Tabela 3.2 descreve-se resumidamente o guia de procedimentos por 
ele sugerido para identificação das cadeias críticas em ambiente de múltiplos projectos: 
 
 
Tabela 3.2 - Identificação da cadeia crítica em ambiente de múltiplos projectos 
 [adaptado de Walker (1998, pp. 117-118)] 
Passo Descrição 

1 
Construir a rede do macro-projecto que inclui os diversos projectos a serem geridos pela 
Organização. Denominar o nó de inicio de “Inicio do horizonte de planeamento” e o nó final de “Fim 
do horizonte de planeamento”. 

2 Aplicar a heurística de Wiest & Levy para nivelamento de recursos considerando o macro-projecto 
como um todo, i.e., como sendo um só projecto. 

3 
Calcular a Cadeia Crítica da Organização em Ambiente de Múltiplos Projectos (OCCMP) utilizando 
PERT/CPM e o seu método passo-à-frente / passo-atrás, tendo em conta os conflitos no uso de 
recursos (indicados por setas “virtuais”) 

4 

Adicionar nós de início e de fim para cada um dos projectos individuais. Calcular para cada projecto 
a Conclusão da Cadeia Crítica do Projecto Individual em ambiente de Múltiplos Projectos 
(CCMPC), desde o início do nó “Início do Horizonte de Planeamento” até ao nó “fim do projecto x”, 
utilizando PERT/CPM e o seu método passo-à-frente/passo-atrás e tendo em conta os conflitos no 
uso de recursos (indicados por setas “virtuais”). 

5 

Calcular para cada projecto a Duração da Cadeia Crítica do Projecto Individual em ambiente de 
Múltiplos Projectos (CCMPD), desde o início do nó “Início do Projecto x” até ao nó “fim do projecto 
x”, utilizando PERT/CPM e o seu método passo-à-frente/passo-atrás e tendo em conta os conflitos 
no uso de recursos (indicados por setas “virtuais”). 

 
 
Após resolução do RCPSP e na sequência do planeamento da cadeia crítica, Walker (1998) 
sugere a distinção de diferentes cadeias críticas no ambiente de múltiplos projectos. 
 
Utilizando o exemplo da Figura 3.2, podemos compreender na prática as diferenças entre os 
vários conceitos, conforme preconizados por Walker (1998, pp. 113-115) e descritos na 
Tabela 3.3. 
 
Neste exemplo encontramos 6 caminhos possíveis ao longo da rede do macro-projecto, isto é, 
do início até ao fim do horizonte temporal. São eles: 
 
A-B = 4 + 7 = 11 
A-F = 4 + 4 = 8 
C-B = 5 + 7 = 12 
C-D = 5 + 5 = 10 
E-D = 3 +5 = 8 
E-F = 3 + 4 = 7 
 
…Os quais nos vão servir para a identificação das várias CC na Tabela 3.3. 
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Figura 3.2 - Rede de múltiplos projectos  
[Fonte: Adaptado de Walker (1998, p. 112)] 

 

3.1.3. Simulacro do método proposto por Walker com Software específico 
 
O que se vai procurar fazer neste subcapítulo é identificar as várias Cadeias Críticas que 
existem no ambiente de múltiplos projectos (Tabela 3.3), aplicando o ProChain™ ao exemplo 
da Figura 3.2: 
 
Aplicamos os Passos 1 e 2 da calendarização CCPM do ProChain™ para obter as Cadeias 
Críticas dos Projectos – I, II e III (tarefas críticas a vermelho), considerando o conjunto dos 
três como um só projecto (Figura 3.3): 
 
 

 
Figura 3.3 - Utilização do ProChain™ para identificar OCCMP, CCMPC e CCMPD 

 
 
E de seguida podemos nomear as seguintes Cadeias Críticas em ambiente de múltiplos 
projectos no nosso exemplo (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.3 – CC’s em Ambiente de Múltiplos Projectos  
[adaptado de Walker (1998)] 
Abreviatura Nomenclatura da Cadeia Crítica Definição Identificação no exemplo da Figura III.2 

CCSP 

Cadeia Crítica Individual no Ambiente de 
Projecto Único ou Individual Project Critical 
Chain in a Single Project Environment 

A sequência mais longa de actividades críticas numa 
rede que considera tanto a sequência tecnológica de 
actividades como a procura simultânea de recursos 
comuns. É a cadeia crítica definida por Pittman (1994, 
p. 140). 

 

OCCMP 

Cadeia Crítica da Organização no Ambiente de 
Múltiplos Projectos ou Organization Critical 
Chain in a Multiple Project Environment 

A sequência mais longa de actividades críticas numa 
rede de projecto desde o início até ao fim do horizonte 
de planeamento da organização, e que considera tanto a 
sequência tecnológica de actividades como a procura 
simultânea de recursos comuns entre múltiplos 
projectos. 

C-B = 12 

CCMPD 

Duração da Cadeia Crítica Individual no 
Ambiente de Múltiplos Projectos ou Individual 
Project Critical Chain in a Multiple Project 
Environment Duration 

A sequência mais longa de actividades críticas numa 
rede de projecto, que considera tanto a sequência 
tecnológica de actividades como a procura simultânea 
de recursos comuns entre múltiplos projectos. Esta 
cadeia determina a duração critica do projecto 
individual, i.e., o tempo total desde o início da primeira 
actividade até ao fim da última actividade desse 
projecto. Os nós a ter em conta são o “Inicio do 
projecto x” e o “Fim do projecto x”. 

Projecto I: A-B = 11 
Projecto II: C-D = 10 
Projecto III: E-F = 7 

CCMPC 

Conclusão da Cadeia Crítica Individual no 
Ambiente de Múltiplos Projectos ou Individual 
Project Critical Chain in a Multiple Project 
Environment Completion 

A sequência mais longa de actividades críticas numa 
rede de projecto, que considera tanto a sequência 
tecnológica de actividades como a procura simultânea 
de recursos comuns entre múltiplos projectos. Esta 
cadeia determina a conclusão do projecto, i.e., quando 
a última actividade é finalizada. Os nós a ter em conta 
são o “Inicio do Horizonte Temporal” e o “Fim do 
projecto x”. 

Projecto I: C-B = 12 
Projecto II: C-D = 10 
Projecto III: A-F = 8 
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Tabela 3.4 - Identificação das Cadeias Críticas em Ambiente de Múltiplos Projectos de Walker (1998) 
recorrendo à simulação do ProChain™ (Figura 3.3) do macro-projecto exemplo (Figura 3.2) 

Abreviatura Nomenclatura da Cadeia Crítica Identificação na fig. VI.16 

OCCMP 
Cadeia Crítica da Organização no 
Ambiente de Múltiplos Projectos 

C-B = 12  
Nota (O Operador 2 é o Tambor) 

CCMPD 
Duração da Cadeia Crítica 

Individual no Ambiente de Múltiplos 
Projectos  

Projecto I: A-B = 11 
Projecto II: C-D = 10 
Projecto III: F ? (a actividade E não é 
considerada Crítica no ambiente de múltiplos 
projectos pelo ProChain™ pelo que não é 
possível calcular esta CCMPD) 

CCMPC 
Conclusão da Cadeia Crítica 

Individual no Ambiente de Múltiplos  

Projecto I: C-B = 12 
Projecto II: C-D = 10 
Projecto III: A-F = 8 

 
  Ou seja, os preceitos defendidos por Walker (1998) são passíveis de ser simulados com um 
software específico da Cadeia Crítica como o ProChain™ (embora não tenha sido possível 
calcular a CCMPD do Projecto III por a actividade F nunca ser considerada crítica pelo 
ProChain™). Pese embora o ProChain™ não tenha sido explicitamente programado para 
identificar claramente a OCCMP, as CCMPD e as CCMPC dos vários projectos, consegue 
identificar quais as actividades que são críticas no ambiente de múltiplos projectos, e 
recorrendo às definições teóricas de cada uma das Cadeias Críticas (vide Tabela 3.3), 
podemos fazer a identificação a partir das mesmas nos cronogramas finais que se obtém 
(Figura 3.3). 
 
Para simularmos a obtenção da Cadeia Crítica Individual no Ambiente de Projecto Único 
(CCSP) sugerida por Walker usando o ProChain™, basta-nos aplicar novamente os primeiros 
2 passos desse software específico para a calendarização da CCPM mas desta vez 
considerando cronogramas com um único projecto de cada vez, visto a definição de Walker 
(1998) ser semelhante à de Goldratt (1997) e demais profissionais da CC. Para o Projecto 1 
obtemos o exposto na Figura 3.4, para o Projecto 2 o exposto na Figura 3.5 e para o Projecto 3 
o apresentado na Figura 3.6. 
 
Projecto I: 

 
Figura 3.4 – Identificação da CCSP do Projecto 1 

Projecto II:

 
Figura 3.5 - Identificação da CCSP do Projecto 2 
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Projecto III: 

 
Figura 3.6 - Identificação da CCSP do Projecto 3 

 
Avaliando os cronogramas acima, teremos (Tabela 3.5): 
 
Tabela 3.5 – Identificação das CCSP dos Projectos Individuais simulando com o ProChain™ 

Abreviatura Nomenclatura da Cadeia Crítica Identificação na fig. YY 

CCSP 
Cadeia Crítica Individual no 
Ambiente de Projecto Único 

Projecto I: A-B = 11 
Projecto II: C-D = 10 
Projecto III: E-F = 7 
 

 
 
Se fizermos um paralelismo entre os passos do método de Walker (1998) e os passos que o 
ProChain™ segue podemos identificar (Tabela 3.6): 
 

Tabela 3.6 - Comparação Método Walker Vs ProChain™ 
Walker(1998) ProChain™ 

1 – Construir rede de macro-projecto + definir  
nós de inicio e fim de planeamento 

Construir rede de macro-projecto 

2- Aplicar Heurística W&L para nivelamento  
de recursos 

1 – Level Load 

3- Calcular OCCMP 
4- Calcular CCMPC’s 
5- Calcular CCMPD’s 

2- Identify CC 
(e a partir das definições propostas por Walker  
identificar a OCCMP, as CCMPC’s e as CCMPD’s). 

Dimensionar e Inserir Reservas  
Temporais manualmente 

3 – Create Buffers 

 4- Insert Buffers 

 
 
Nas simulações de calendarização de cada projecto individualmente, ao aplicar os passos 1 e 2 
do software ProChain™ de modo a calcular a Cadeia Crítica, estaremos a identificar a CCSP 
(Cadeia Crítica Individual no Ambiente de Projecto Único) de Walker (1998) visto a 
definição de Walker ser em tudo semelhante à definição por nós seguida: “A sequência mais 
longa de actividades críticas ou, caso haja mais do que uma, a que for seleccionada segundo 
um dado critério após resolução dos conflitos de recursos”(Tenera, 2006, p. 102). 
 
Os softwares específicos permitem ainda dimensionar e inserir as reservas temporais (o 
ProChain™ fá-lo nos seus Passos 3 e 4 de calendarização) propostas pela metodologia CCPM 
para combater as fontes de incerteza e minorar os estragos de eventuais atrasos na execução 
dos projectos. 
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3.2. Fases do Processo de Gestão de Múltiplos Projectos pela CCPM 
 
 

3.2.1. Introdução 
 
Ao invés de efectuar um exercício de grandes dimensões de recolha de dados e manipulação 
de informação para conhecer a capacidade do sistema, sugere-se algo muito mais simples: 
concentrar-se na maximização do fluxo de trabalho através de um sistema, apresentando uma 
visão de mais alto nível da capacidade do sistema, não da capacidade dos recursos, o que leva 
à conclusão que basta manter apenas um recurso eficazmente utilizado para optimizar o débito 
do sistema, ou, nas palavras de Napoleão Bonaparte, “O mesmo acontece com a estratégia 
para o cerco a uma fortaleza: os esforços devem ser concentrados num único ponto e, uma vez 
aberta uma brecha na muralha, tudo o resto se torna inútil e a fortaleza é conquistada (…) 
Desta forma é essencial não diluir o ataque, mas concentrá-lo.” (Manas, 2006, p. 123) 
 
Na realidade, para isso acontecer é também necessário que outros recursos possuam suficiente 
capacidade para proteger esse débito (Goldratt & Cox, 1992). 
 
 

3.2.2. O Planeamento 
 
A metodologia utilizada para a calendarização de projecto único pode ser aplicável em 
ambientes de múltiplos projectos, sempre que, para efeitos práticos, os projectos forem 
classificados como independentes entre si. Isto acontece, por ex., quando a maior parte dos 
recursos são contratados exclusivamente para serem afectos a um único projecto e não 
existem dependências de actividades de um determinado projecto face a outro. 
 
Quando os projectos são interdependentes entre si, na calendarização da actividade i de um 
projecto é necessário estabelecer prioridades não só relativamente a relações de dependência 
técnica, como de recursos. Pretende-se pois averiguar em que medida o que acontece em 
outros projectos (actividades e utilização de recursos) altera a calendarização da actividade i .  
 
A calendarização do plano para vários projectos em simultâneo pode tornar-se à primeira vista 
como algo bastante complexo, confuso e trabalhoso. Por um lado, compreendemos que 
certamente muitas prioridades conflituantes terão de ser primeiramente resolvidas entre os 
recursos e os gestores dos diversos projectos e, antes que se chegue a um amplo consenso, já 
se está a perder tempo precioso. Por outro lado, também acontece em grande parte dos casos 
que, na esperança de tirar partido das novas oportunidades de negócio, as organizações 
lançam projectos sem ter estas prioridades totalmente resolvidas e sem estarem cientes da sua 
capacidade de levar os projectos avante, resultando os mesmos em rotundos fracassos e 
prejuízos elevados. Senão vejamos: com a calendarização de um novo projecto quando já 
existem outros em execução, se não estiver muito bem definido a todo o momento qual o 
binómio projecto-actividade que tem prioridade no acesso a determinado recurso, podemos 
entrar numa prática de multi-tarefa e de permanente conflito, o que leva a elevados atrasos, os 
quais em última análise colocam em risco a data de entrega dos projectos (e acarretam 
sanções monetárias ou de outro foro à empresa).    
Assim, um dos elementos essenciais para que o trabalho de calendarização (e posteriormente 
de execução) seja facilitado é a existência de algum mecanismo de sincronização, segundo o 
qual todos os projectos se rejam. 
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Acima de tudo, sempre que nos encontramos perante um típico problema de resolução de 
conflitos no uso de recursos entre projectos devemos proceder à calendarização conjunta dos 
projectos, pois podemos deste modo estimar e avaliar o impacto de certas decisões sobre os 
vários projectos (Newbold, 1998, p. 173), permitindo uma melhor coordenação e reduzindo a 
necessidade de protecção com dimensionamento de menores reservas temporais. É também 
garantida a não existência de sobreposições na utilização dos recursos. 
 
Newbold, no capítulo 20 do seu livro “Project Management in the Fast Lane - Applying the 
Theory of Constraints” identifica três abordagens diferentes para se proceder ao planeamento 
de projectos em ambiente múltiplos projectos. São elas: 
 
1. Abordagem todos juntos 
2. Abordagem projectos sucessivos 
3. Abordagem com sincronizador 
 
Destas três abordagens, a mais correntemente empregue pelos profissionais da CCPM é a do 
Sincronizador, pelo que irá merecer uma especial atenção e uma descrição completa passo a 
passo no subcapítulo 3.2.2.4. – Fases do Planeamento da CCPM (com Sincronizador) para 
Múltiplos Projectos. De qualquer modo, de seguida é apresentado um breve resumo das 
diversas abordagens. 
 

3.2.2.1. Abordagem todos juntos 
 
 
Esta abordagem é caracterizada por resolver os conflitos na utilização de todos os recursos 
entre as diversas actividades dos vários projectos. A complexidade existente no Passo 1 - 
Nivelamento de recursos, a seguir descrito, pode eventualmente tornar a abordagem 
inadequada em alguns macro-projectos mais complexos, nos quais as relações de dependência 
ocorrem em número elevado impedindo pois a formulação de um plano adequado de modo 
rápido e eficaz. Para macro-projectos de pequena dimensão, compostos por vários projectos 
simples e curtos esta abordagem poderá ser a mais adequada. O processo decorre como abaixo 
descrito:  
 
Passo 1: Numa primeira fase procede-se ao nivelamento do carregamento de recursos, i.e., 
resolvem-se os conflitos de recursos através da troca da ordem de actividades e colocam-se as 
actividades nos seus LS´s (Latest Possible Start Times), tendo em conta a data de término 
estipulada para o macro-projecto. (Nota: Isto acontece tendo-se em conta a todo o instante 
todas as actividades dos diversos projectos); 
 
Passo 2: Seguidamente marcam-se todas as actividades com folga nula, identificando-as 
como actividades pertencentes à Cadeia Crítica; 
 
Passo 3: Posteriormente dimensionam-se e colocam-se as reservas temporais: reservas de 
tambor (DB) antes das actividades que utilizam o recurso estratégico ou “tambor” nas cadeias 
não críticas, reservas de recurso (RB) para alerta aos recursos de aproximação de actividades 
pertencentes à cadeia crítica, reservas de capacidade (CCB) antes da primeira utilização do 
“tambor” em novo projecto para evitar multi-tarefa, reservas de alimentação (FB) para 
proteger a Cadeia Critica da incerteza criada nas cadeias não-críticas, e reservas de projecto 
(PB) no final dos projectos individuais do macro-projecto. 
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3.2.2.2. Abordagem projectos sucessivos 
 
Esta abordagem centra-se na calendarização de projectos individualmente um de cada vez, 
incluindo a resolução de conflitos dentro dos projectos individuais, identificação das Cadeias 
Críticas Individuais e a adição das reservas temporais dimensionadas (de projecto e 
alimentação), de modo a obter os cronogramas individuais de cada projecto. “Considere gerir 
os processos como projectos individuais dentro de um programa, especialmente quando há 
necessidade de lançar e finalizar múltiplos projectos ao longo do ciclo de vida do processo ou 
se cada projecto individual requer forte liderança e planeamento e tem poucos pontos em 
comum com outros projectos individuais” (Manas, 2006, p. 101).  
 
Seguidamente, estes cronogramas individuais são montados conjuntamente num único plano 
final cobrindo desde o início ao fim do horizonte temporal de planeamento, que corresponde à 
calendarização de todo o macro-projecto e incluem-se adicionalmente as restantes reservas 
temporais do ambiente de projecto único – as reservas de recurso (RB). 
Nesta abordagem, a resolução de conflitos no uso de todos os recursos é realizada projecto-a-
projecto e não actividade-a-actividade como acontecia na abordagem “Todos juntos” sendo 
assim mais simples.  
Posteriormente, as reservas temporais são actualizadas e geridas como para os projectos 
individuais. 
 
 

3.2.2.3. Abordagem com Sincronizador 
 
Esta abordagem é muito semelhante à anterior, excepto que a resolução de conflitos entre 
projectos não é efectuada para a totalidade dos recursos, mas apenas para o recurso 
estratégico, também denominado de recurso “tambor” ou sincronizador. 
Em cada projecto individual continua-se a fazer a resolução de conflitos para todos os 
recursos. 
 
Para uma aplicação com sucesso desta abordagem, deve haver um elemento da Organização 
que assuma o papel de Gestor do Sincronizador, o qual deve ter como função essencial a 
elaboração e manutenção de um Plano de Sincronização actualizado, estabelecendo todas as 
diligências que forem necessárias para manter informação o mais fidedigna possível e sempre 
acessível à restante equipa de gestão de projecto. É importante referir que é face a este plano 
actualizado e à gestão das reservas temporais, que se poderá avaliar a viabilidade de 
calendarização de novos projectos. 
 
Será pois a abordagem com sincronizador que vamos explicar em detalhe daqui em diante no 
planeamento do nosso caso de estudo, recorrendo sempre que possível e/ou necessário às 
ferramentas add-in ao MS Project™ que nos são proporcionadas pelos softwares ProChain™ 
e ProChainPipeline™.  

 

3.2.2.4. Fases do Planeamento (com Sincronizador) da CCPM para Múltiplos 

Projectos 
 
 
Para se obter um planeamento fiável de vários projectos pela CCPM devemos essencialmente 
superar duas fases consecutivas, cada uma composta por vários passos: 
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Fase 1: Planeamento da CCPM para cada projecto individual 
 
o Definir a Rede do Projecto  
o Definir a Calendarização como sendo do Fim para o Inicio 
o Resolver os conflitos de recursos 
o Identificar a Cadeia Crítica do projecto (a Restrição em projecto único) 
o Dimensionar e Inserir as Reservas Temporais 
 
Fase 2: Sincronização de múltiplos projectos com a CCPM 
 
o Prioritizar os projectos 
o Identificar o “Tambor” 
o Estabelecer o Plano de Sincronização, ou Drum Schedule 
o Inserir Reservas de Capacidade (CCB) e de Tambor (DB) 
 
Vamos seguidamente escrutinar em que consiste cada um dos passos destas duas fases. 

 
FASE 1: PLANEAMENTO DA CCPM DE CADA PROJECTO INDIVI DUAL  
 
o Passo 1: Definição da Rede do Projecto 
 
Para construir a(s) rede(s) do(s) projecto(s), faz-se o levantamento de quais as actividades que 
têm de ser desenvolvidas e os recursos a afectar e estimam-se as durações das tarefas, 
estabelecendo-se de seguida as conexões que representam as dependências de actividades nas 
redes de cada um dos projectos em estudo. 
 
Para ser eficaz, o processo de estimar tarefas na CCPM exige uma alteração no 
comportamento individual e organizacional. Como queremos remover a segurança escondida 
(vide Figura 2.2) na duração das tarefas, a qual está oculta pois é adicionada apenas para 
efeitos de salvaguarda pessoal, devemos promover uma cultura organizacional que remova o 
receio de expor esta segurança e de a remover das estimativas das tarefas. Ao remover-se a 
segurança, devemos aceitar o carácter probabilístico das estimativas e que a duração real 
dessa tarefa tem uma boa probabilidade de exceder a estimativa. Para combater o carácter 
probabilístico da duração alvo adicionaremos reservas temporais nos finais das cadeias, como 
se verá adiante. 
 
Para definir a rede de cada um dos ficheiros de projecto individual, devemos seguir os 
trâmites habituais do ambiente do MS Project™, recorrendo às ferramentas que este software 
nos disponibiliza, obtendo o apresentado na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 - Definição da Rede de um projecto 
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o Passo 2: Definir Calendarização como sendo do Fim para o Inicio 
 
No planeamento tradicional do caminho crítico, as tarefas são calendarizadas tão-cedo-
quanto-possível a partir da data de início do projecto, o que coloca o trabalho o mais perto 
possível do início do cronograma.  
 
Na CCPM desenvolvemos o plano do fim para o princípio, a partir da data de conclusão alvo 
do nosso projecto. É pois responsabilidade do gestor de projecto, determinar quando se tem de 
iniciar o trabalho para satisfazer a data de conclusão alvo. 
 
As tarefas são calendarizadas tão-tarde-quanto-possível (data de início mais tarde) a partir da 
data de conclusão alvo, o que permite alocar a maioria do trabalho à parte final do 
cronograma. Com isto obtemos alguns benefícios, tais como a minimização do Produto-em-
Vias –de-Fabrico (WIP) e o facto de não se incorrer em custos mais cedo que o necessário, 
sendo o enfoque mantido nas tarefas de maior prioridade pertencentes à cadeia crítica.  
 
Para executarmos este passo do planeamento basta-nos, ao iniciar um projecto novo com o 
MS Project™, definir a data de conclusão (Finish Date) do mesmo no menu Project > 
Project Information…, após se ter optado pela opção de calendarização “Schedule from: 
Project Finish Date” ficando assim definidas as actividades para serem executadas com o 
regime ALAP1. 
 
Resumindo, para já teremos projectos programados As-Late-As Possible (ALAP), com as 
respectivas redes definidas e recursos alocados. A única grande diferença face ao caminho 
crítico que para já encontramos é exactamente a programação ALAP em vez de ASAP. 
 
 
o Passo 3: Resolver os conflitos de recursos 
 
Na Figura 3.8 apresenta-se um exemplo típico de projecto em que existe conflito no uso de 
um recurso. 
 

 
Figura 3.8 - Conflito de recurso 

 
Ambas as tarefas, Desenvolvimento tipo 1 e Desenvolvimento tipo 2 necessitam do recurso 
Developer simultaneamente, i.e., num dado instante de tempo comum.  
Sendo assim, e antes de passarmos à identificação da cadeia crítica em cada um dos projectos 
temos de resolver este problema, conhecido na teoria como o Resource-constrained Project 
Scheduling Problem (RCPSP). 

                                                 
1 As-Late-As-Possible 
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Várias metodologias têm sido estudadas e empregues ao longo dos anos na fase de 
planeamento de projectos para resolução do RCPSP. Coelho (2000) faz um estudo detalhado 
sobre esta questão. A pesquisa por algoritmos que resolvendo o RCPSP, permitam 
desenvolver cronogramas estáveis e fiáveis, capazes de resistir às fontes de instabilidade e 
incerteza, é nos dias que correm um tema muito importante para a gestão de (múltiplos) 
projectos. 
 
A nível de múltiplos projectos, East (1998) conclui, baseado na sua própria experiência e 
revisão da literatura relativamente a inúmeros destes algoritmos, que “nenhum dos métodos 
foi capaz de resolver de modo adequado os problemas de alocação de recursos que os gestores 
de projecto organizacionais enfrentam” pelo que o próprio East propõe as bases para a 
investigação de um novo algoritmo dinâmico (do tipo genético) para a programação de 
múltiplos projectos com recursos limitados. 
 
Na Tabela 3.7 referem-se algumas heurísticas de planeamento RCPSP e fontes de consulta 
relativa a cada uma deles. 
 
Tabela 3.7 - Heurísticas de Resolução de conflitos de recursos no Planeamento de Projectos 
[adaptado de Paul (2001)] 

Heurísticas Bibliografia 
Arrefecimento simulado (J. P. Coelho, 2000; Gemill & Tsai, 1997);  
Lógica difusa (Kumar & Ganesh, 1999) 
Redes de Petri (Kumar & Ganesh, 1999) 
Teoria das filas de espera (Levy & Globerson, 1997) 
Técnicas de olhar para a frente e para trás (Gemmill & Edwards, 1999) 
Distribuições de Manfred para prever 
desvios ao projecto 

(Carbno, 1999) 

Redes neuronais (J. P. Coelho, 2000; Siqueira, 1999) 
Processo hierárquico analítico (AHP) (Main & Dai, 1999) 
Busca rápida (Ibbs, Lee, & Li, 1998) 
Curvas de aprendizagem (Amor & Teplitz, 1998) 
Curvas “S” (Murmis, 1998) 
Procura Tabu (J. P. Coelho, 2000) 
Algoritmos genéticos (J. P. Coelho, 2000; Debels & Vanhoucke, 2005; East, 1998; 

Gonçalves, et al., 2004; Hartmann, 2001; Kim & Jr., 2005; 
Toklu, 2002; Yassine, et al., 2007) 

 
 
Tal como identificado por Tenera (2006), na grande maioria das heurísticas acima referidas, 
“a programação das actividades é realizada ASAP (As Soon As Possible)”, existindo muito 
poucas heurísticas “desenvolvidas de acordo com a lógica ALAP (As Late As Possible) da 
CCPM” que não conseguem potenciar as características da cadeia crítica pelo que é difícil 
encontrar a heurística mais adequada para aplicar à metodologia da cadeia crítica. 
 
De qualquer modo, o que a Cadeia Crítica advoga, relativamente à resolução dos conflitos de 
uso de recursos, é a antecipação no tempo do início de uma das actividades em conflito pois 
as actividades são programadas para se iniciarem ALAP. No caso de haver conflitos de 
recursos, escolhe-se o conflito mais próximo do fim do projecto, resolvendo-o por 
antecipação do início da actividade mais afastada do fim do projecto (Tenera, 2006). 
 
Na prática, e recorrendo às ferramentas que o ProChain™ nos proporciona quando instalado 
no ambiente do MS Project™, basta-nos aceder ao comando de Control Panel - , presente 
no menu de ferramentas do ProChain™, o qual abre a janela de diálogo da Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Control Panel do ProChain™ 
 

Após definir as configurações a aplicar a todo o planeamento em Options, basta clicar na 
opção 1 – Level Load  e OK para que o nivelamento dos recursos seja efectuado. 
 
No caso do exemplo - Projecto Beta, obtemos: (Figura 3.10) 
 
 

 

Figura 3.10 - Nivelamento de recursos 
 
 
o Passo 4: Identificar a Cadeia Crítica do Projecto 
 
A Cadeia Crítica foi inicialmente descrita do ponto de vista teórico como “a sequência mais 
longa de actividades críticas numa rede que considera tanto a sequência tecnológica de 
actividades como a procura simultânea de recursos comuns” (Pittman, 1994). Na prática, e 
como veremos a seguir no nosso exemplo, se já foi definida a rede de actividades com as 
respectivas precedências actualizadas e se já resolvemos também os conflitos de recursos (no 
passo anterior), podemos identificar a Cadeia Crítica do nosso projecto como a sequência 
mais longa de actividades (caso haja mais que uma deve-se definir critério de desempate) 
constituída pelas actividades críticas i.e. nas palavras de Leach (2005b), “o caminho mais 
longo da rede depois do nivelamento de recursos”. 
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No caso que temos vindo a seguir, vamos então proceder à identificação da Cadeia Crítica do 
projecto. Para tal basta, após ter novamente acedido ao Control Panel - , clicar na opção 2 
– Identify CC  e OK. Os resultados são os da Figura 3.11, com a CC representada a cor 
vermelha: 
 

 
Figura 3.11 - Identificação da Cadeia Crítica 

 

Ou seja, neste caso todas as actividades fazem parte da Cadeia Crítica – são actividades 
críticas, excepto a actividade de Documentação (actividade não crítica). 
 
 
o Passo 5: Dimensionar e Inserir as Reservas Temporais 
 
No início do nosso planeamento, retirámos a segurança inerente às estimativas pessimistas de 
cariz determinístico, típicas das metodologias tradicionais e optámos por utilizar estimativas 
para a duração das tarefas com uma probabilidade associada. Agora, temos de fornecer 
alguma segurança para garantir que de facto não falhamos a entrega do projecto dentro do 
prazo. É neste âmbito que surgem as reservas temporais. 
 
Embora as estimativas de duração das actividades estejam sujeitas à flutuação estatística cuja 
magnitude não é possível prever, a cadeia crítica de Goldratt advoga a inserção de reservas 
temporais com função de proteger o cronograma programado. Anteriormente, no subcapítulo 
2.4.7., já abordámos a temática das Reservas Temporais, explicando em que consistia cada 
uma, qual a sua função e contexto em que devem ser utilizadas. Faltou-nos apenas referenciar 
como são dimensionadas, que é exactamente o que tem de ser realizado neste passo do 
planeamento do projecto pela CCPM. Sendo assim, é conveniente que refiramos os métodos 
de dimensionamento das mesmas. 
 
As reservas temporais devem ser dimensionadas de modo satisfatório para que a protecção 
seja eficaz em cada caso, sendo a melhor solução, aquela que satisfaz simultaneamente as 
seguintes duas premissas (por ordem decrescente de importância): 
• O valor encontrado não é ultrapassado no final do projecto; 
• A % de uso da reserva temporal no final do projecto é elevada (> 60%) 
 
Mais algumas orientações devem ser tidas em conta no dimensionamento das reservas 
temporais de modo a obterem-se resultados positivos. São elas (Leach, 2005b, p. 138): 
 
• Procurar que a cadeia crítica tenha no mínimo dez actividades. Tendencialmente, 
quantas mais actividades compuserem a CC, mais eficaz é a soma das raízes quadradas e o 
teorema do limite central; 
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• Não permitir que nenhuma actividade assuma preponderância na cadeia crítica com 
duração superior a 20% da totalidade da CC, pois a incerteza inerente a esta actividade irá 
dominar a cadeia não deixando espaço para qualquer atraso nas outras actividades; 
 
• Não permitir que a reserva de projecto seja inferior a 25% da duração total da cadeia 
crítica. Cadeias com muitas actividades de tamanho uniforme podem levar ao cálculo de uma 
reserva temporal relativamente pequena que fornece protecção inadequada ao cronograma de 
projecto. 
 
Recordando então o que foi dito anteriormente (subcapítulo 2.4.7), para o ambiente de 
projecto único temos de dimensionar e inserir: 
 
• Reservas de projecto (PB) – servem para proteger a data de conclusão alvo contra 
atrasos nas tarefas da cadeia crítica. É colocada no final do projecto, a seguir à última 
actividade da cadeia crítica; 
 
• Reservas de alimentação (FB) – servem para proteger a cadeia crítica de atrasos na(s) 
cadeia(s) de alimentação. São inseridas nos pontos em que as cadeias de alimentação se 
cruzam com a cadeia crítica; 
 
• Reservas de recurso (RB) – servem para “alertar” com alguma antecedência um 
determinado recurso de que ele está prestes a iniciar trabalho na cadeia crítica. Podem ser 
inseridas no plano com duração 0. Contudo, e visto que prática se cingem a um simples 
telefonema, fax ou e-mail que é enviado a esse recurso a avisá-lo é usual não visualizar 
qualquer RB nos planos preparados pelos profissionais da CC. No exemplo que se está a 
seguir neste capítulo não são inseridas RB’s inicialmente nos planos individuais de cada 
projecto, apenas no plano final da organização. 
 
Os Métodos de Dimensionamento de Reservas mais usados pelos profissionais e académicos 
da Cadeia Critica são os descritos na Tabela 3.8. 

 
Utilizando o método de dimensionamento 50-50% (seleccionado através do menu Options do 
ProChain™), dimensionam-se e inserem-se as reservas temporais no projecto Beta do nosso 
exemplo. Isto é feito do seguinte modo: acedendo ao comando Control Panel - , 
seleccionam-se consecutivamente as opções 3 – Create Buffers e 4 – Insert Buffers e no fim 
OK.  
 
O resultado deste passo é o Plano Final do projecto individual Beta, programado pela CCPM 
(Figura 3.12), onde podemos destacar a presença de: 
 
• 1 Reserva de Projecto (PB), a vermelho, de dimensão 34 dias 
• 1 Reserva de Alimentação (FB), a castanho, de dimensão 8 dias 
• 4 Reservas de Recurso (RB), a verde, cuja dimensão não é relevante pois o seu 

objectivo é apenas e só servirem de alerta ao recurso que vai iniciar trabalho na CC. 
 

A lógica processual seguida ao longo desta fase 1 pode ser resumida pelo diagrama da Figura 
3.13. 
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Tabela 3.8 - Métodos de Dimensionamento  de Reservas 
Método/ 
Autor 

Descrição Vantagens Desvantagens 
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Consiste basicamente em cortar 50% das durações 
de todas as actividades e colocar uma reserva de 
projecto com metade da duração da cadeia crítica 
no fim da cadeia, bem como em colocar reservas 
de alimentação com metade da duração das 
actividades das cadeias não críticas nos pontos de 
intersecção destas com a cadeia crítica. Sendo Sj 
as durações pessimistas das actividades j da 
cadeia crítica, a reserva de projecto terá assim a 
dimensão de ¼ do lead time do projecto, i.e: 
 

4

Sj
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Σ=  

• Método simples; 
• Ideal para a 

iniciação na 
metodologia da 
cadeia crítica; 

•  Fornece reservas 
temporais de 
dimensão 
suficiente; 

 

• Não permite 
contabilizar 
explicitamente as 
variações de causa 
comum ou 
conhecidas; 

• Cria reservas 
temporais de 
dimensão algo 
elevada em 
projectos mais 
longos e 
complexos. 
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Assumem-se distribuições logonormais para a 
probabilidade de completar uma actividade. 
Assumindo durações pessimistas de cerca de 90% 
do tempo, a diferença entre a duração média 
esperada e a duração pessimista será de 2*desvio-
padrão. Para cada actividade a alimentar a 
reserva, o suposto desvio-padrão standard será (Sj 
– Aj) / 2, com Sj a representar a duração 
pessimista e Aj a representar a duração média 
esperada. Assumindo pretender uma reserva PB 
de dimensão 2*desvio-padrão, para uma cadeia de 
n actividades obtêm-se:  
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jj DSDS
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• Preferível para 
quem procura uma 
abordagem 
cientifica 
(engenheiros e 
cientistas); 

• Mais rigoroso do 
ponto de vista 
matemático; 

• Permite 
contabilizar 
explicitamente as 
variações de causa 
comum ou 
conhecidas. 

 

• Quando utilizado 
em cadeias longas, 
pode levar ao sub-
dimensionamento 
das reservas;  

• Embora mais 
rigoroso, a 
experiência não 
tem demonstrado 
ser mais eficaz que 
o método 50-50%. 
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Combinação dos dois métodos anteriores, usando 
uma quantidade fixa de reserva obtida pelo 
método de Goldratt de maneira a contabilizar com 
as variações ao longo das cadeias, somado com o 
método SSQ para prevenir variações de causa 
comum ou conhecida. 

• Endereça as causas 
de variação 
comum ou 
conhecidas 
permitindo obter 
reservas 
optimizadas para 
as cadeias. 

• Método algo 
complexo pela 
diversidade de 
cálculos a efectuar. 
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D = Duração média simulada para o projecto  

(em regime ASAP) 
 
D% = Percentil %, da duração simulada para o 

projecto (em regime ASAP) 

• Projecta Reservas 
de Projecto em 
regime ASAP. 

• Não projecta 
Reservas de 
Alimentação e não 
se preocupa com 
as folgas 
existentes no 
projecto. 
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D% – D’ 

 
D’ = Estimativa determinística de duração do 

projecto e fins de cadeia (em regime ALAP) 
 
D% = Percentil %, da duração simulada para o 

projecto e fins de cadeia (em regime ALAP) 

• Além das Reservas 
de Projecto, 
permite projectar 
Reservas de 
Alimentação no 
regime ALAP 
típico de 
programação da 
CCPM. 

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Figura 3.12 - Dimensionamento e Inserção de Reservas Temporais 
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Figura 3.13 - Lógica processual da programação da CCPM – projecto único  
[Fonte: Tenera (2006, p. 101)] 

 
Concluída a programação individual de cada projecto, temos agora de passar a Fase 2, em que 
iremos procurar encontrar a melhor metodologia para programar múltiplos projectos num 
ambiente concorrencial de restrição de recursos.  
 
Este é um dos objectivos, e simultaneamente contributo, da investigação apresentada e 
desenvolvida ao longo desta Dissertação. 
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FASE 2: SINCRONIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS PROJECTOS COM A CCPM 
 
 
o Passo 1: Prioritização dos Projectos 
 
 
Durante a execução simultânea de vários projectos, a alteração frequente de prioridades pode 
causar o atraso de muitas actividades tornando deste modo incompatível entregar os projectos 
dentro dos prazos e datas estipulados inicialmente, obrigando a novos e permanentes reajustes 
(Karp, 2002, p. 7). Devido a este facto, para ser possível efectuar uma sincronização eficiente 
dos vários projectos activos, devem-se definir prioridades “estratégicas” claras, que reduzam a 
pressão de se realizar multitarefa (Realization Technologies, 2004b, p. 5).  
 
Para estabelecer essas prioridades claras e estáveis ao longo do tempo, deve-se ter em conta 
argumentos de mercado tais como o desenvolvimento de novos produtos concorrenciais (e 
correspondente criticidade de determinado projecto), os benefícios financeiros expectáveis 
pela organização e ainda quaisquer outros itens apropriados a efectuar uma avaliação isenta. 
 
A prioritização de projectos (vide Figura 3.14) requer disciplina e isenção por parte da equipa 
de gestão, de modo a suplantar eventuais pressões políticas ou favores pessoais a favor de 
determinados projectos em detrimento de outros (Lechler, et al., 2005, p. 54) pese embora o 
Valor (€) que determinados projectos podem representar para a actualidade e/ou Futuro da 
Organização possa ser um dos factores a ter em conta na atribuição de prioridades. 
 
 

 
 

Figura 3.14 - Redes de 3 projectos e respectivas prioridades no ambiente múltiplos projectos 
 [Fonte: Dilmaghani (2008, p. 30)] 

 
Estes itens constituem o que podemos denominar de medidas de suporte ao estabelecimento 
de prioridades estratégicas dos projectos.  
 
Contudo, não existe um ranking universal que defina a importância relativa de cada medida, 
visto esse importância depender de Organização para Organização. Podemos realçar, entre os 
itens mais importantes: 

Prioridade 1 

Prioridade 2 

Prioridade 3 

Projecto 1 

Projecto 2 

Projecto 3 
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a) A criticidade dos compromissos actuais (prazos contratados) 
b) O valor dos projectos para a Organização (€) 
c) Uso do recurso restrição (unidades) 
d) Receitas por unidade de restrição (€/homem ou €/máq) 
e) Receitas por unidade de tempo (€/dia) 
f) Nº de Projectos por unidade de tempo (Nº de projectos/ano) 
 
De acordo com os princípios da CC, o objectivo geral a atingir é majorar a Receita 
(Througput). Isto é conseguido pela maximização da performance da restrição do sistema num 
ciclo iterativo de melhoria contínua. Em ambiente de múltiplos projectos, o foco centra-se na 
maximização da utilização da restrição, que é o “tambor” responsável pelo sincronismo de 
toda a calendarização conjunta de projectos da Organização num só cronograma, daí o facto 
de algumas das medidas de performance acima descritas (por exemplo alínea c e d) 
reportarem à avaliação do uso da restrição. 
 
No passo seguinte explicaremos como se identifica o “Tambor” ou sincronizador. 
 

o Passo 2: Identificar o “Tambor” 
 
 
A escolha de um adequado recurso restrição, também designado de “Tambor” (drum) é 
essencial para o sucesso de implementação da CCPM em ambiente de múltiplos projectos. O 
termo “tambor” surge naturalmente do paralelismo efectuado com o papel do soldado que 
toca o tambor com o objectivo de estabelecer o ritmo de marcha de todo o exército em 
batalha, tendo sido sugerido por Goldratt (1992) inicialmente para a aplicação da TOC ao 
ambiente produtivo e imperado também para designar os recursos restrição em outras áreas, 
como e.g. a de gestão de projectos. Por ser a designação mais utilizada pelos profissionais e 
investigadores da CC (Herroelen & Leus, 2004; Kendall, 2006; Leach, 2005b; Tenera, 2006), 
iremos utilizar a designação “tambor” ao longo desta dissertação.  
 
O recurso “tambor” ou sincronizador tem neste caso o papel de estabelecer o ritmo não de 
soldados mas sim, ao qual os projectos são lançados no sistema. A organização fica sujeita ao 
plano de sincronização do tambor para o macro-projecto, que combinado com os planos de 
cadeia crítica dos projectos individuais fornece as bases para uma execução realista e fiável.  
 
Na prática, deve-se escolher para “tambor” o recurso responsável pela maior duração da 
cadeia crítica no projecto, sendo um bom candidato um recurso que normalmente seja 
utilizado de forma mais intensa que os outros no projecto (Newbold, 1998) e/ou para o qual se 
tem constantemente de resolver conflitos na sua utilização: “Concentre os recursos no 
trabalho mais crítico e deixe para os objectivos secundários o mínimo necessário de recursos 
(…) Identifique os recursos-chave, partilhe os recursos-chave por todo o projecto (…) 
programe as suas tarefas tendo em conta a disponibilidade dos recursos-chave (…) coloque-os 
primeiro nos projectos que tenham um menor prazo limite de entrega.” (Manas, 2006, p. 102) 
 
O tambor é geralmente o recurso mais escasso em termos de fornecimento, que controla a 
maior parte do tempo da cadeia crítica nos diversos projectos, trabalhando muitas vezes em 
horas extraordinárias. Se vários recursos apresentarem este comportamento deve-se escolher 
para tambor um recurso operacional (p. ex. um engenheiro) e não um recurso administrativo 
(Leach, 2005b, p. 153). 
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O nosso sistema vai estar assim limitado pela capacidade de trabalho deste recurso, pelo que, 
e como advogam os cinco passos da TOC, no processo de melhoria contínua do nosso 
sistema, para se melhorar os resultados da Organização, é essencialmente no tambor que 
devemos actuar.  
 
Ora, em gestão de múltiplos projectos, melhorar os resultados prendem-se exactamente com 
entregar o projecto no menor prazo estipulado e minimizar Custos – contribuindo ambos para 
o aumento da Receita (T) da Organização. 
 
Na figura 3.15 mostramos como se realiza a identificação do Tambor entre os vários projectos 
presentes na anterior Figura 3.14: 
 
 

 
Figura 3.15 - Identificação do Tambor entre vários projectos 

[Fonte: Dilmaghani (2008, p. 31)] 
 
 
 
 

o Passo 3: Plano de Sincronização 
 
Este plano reúne num mesmo documento todas as actividades dos diversos projectos que 
requerem os préstimos do recurso tambor ou sincronizador para serem efectuadas 
devidamente calendarizados (Figura 3.16). 
Para desenvolver este plano, foram inicialmente atribuídas aos projectos prioridades 
estratégicas (Passo 1) e de seguida determinam-se as prioridades relativas de cada 
actividade (Miguel, 2008). Sempre que surgem conflitos, as tarefas do sincronizador relativas 
ao projecto de maior prioridade estratégica são antecipadas no tempo, minimizando desta 
forma o impacto da variabilidade na execução nas tarefas de precedências mais baixa. 
Para prevenir picos de carga e pressões para regime multi-tarefa, junta-se também segurança 
adicional nas alternâncias de utilização do sincronizador pela primeira vez em projectos 
distintos, sob a forma de uma reserva de capacidade (CCB) – vide Passo 4. 
 

Projecto 1 

Projecto 2 

Projecto 3 
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Figura 3.16 - Sincronização de projectos de acordo com prioridades fixadas 
[Fonte: Dilmaghani (2008, p. 31)] 

 
O plano de sincronização comporta ainda, além das tarefas do sincronizador ordenadas por 
precedência, as reservas de capacidade (vide Passo 4) e intervalos naturais que resultam da 
relação procura versus disponibilidade deste recurso. A estes intervalos “vazios” podem ser 
atribuídas tarefas de novos projectos que se queiram programar, sem ter impacto negativo nas 
datas de entrega dos projectos já existentes (Figura 3.16). 
 
A não aplicação de lançamentos sincronizados de projectos pode levar ao caos e levar a 
organização a mergulhar num pântano de prioridades demasiadamente confusas de resolver.  
 
Ou seja, o Plano de Sincronização permite-nos obter um calendário onde os nossos projectos 
independentes surgem devidamente alinhados num só plano de projecto sincronizado, 
funcionando o tambor como recurso sincronizador de novos projectos. 
 
 
o Passo 4: Inserção de Reservas de Capacidade (CCB) e de Tambor (DB) 
 
 
Conforme referido no capítulo 2, a abordagem CCPM quando aplicada a múltiplos projectos 
refere a introdução de dois novos tipos de reservas para assegurar a disponibilidade e isenção 
de conflitos no uso do tambor em múltiplos projectos: 
 
• Reservas de capacidade (CCB), inseridas entre projectos no cronograma do macro-
projecto ou Plano de Sincronização, “ligando” as utilizações do tambor nos vários projectos 
(Figura 3.17). 
 
• Reservas de tambor (DB), inseridas no cronograma de cada projecto, antes das 
actividades que utilizam o tambor. O objectivo deste tipo de reserva é claro: proteger a 
actividade que recorre ao tambor de eventuais atrasos que ocorram nas cadeias que a 
alimentam, garantindo assim que o tambor não fica à espera que actividades precedentes – 
realizadas por outros recursos, sejam concluídas (Figura 3.19).  

Prioridade 1 

Prioridade 2 

Prioridade 3 
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Figura 3.17 - Reservas de Capacidade na CCPM Múltiplos Projectos 
[Fonte: Dilmaghani (2008, p. 33)] 

 
As Reservas de Capacidade asseguram deste modo que o tambor está disponível para 
trabalhar no projecto calendarizado a seguir. A simples sincronização dos projectos (baseada 
no tambor) pode não ser suficiente para combater as várias fontes de variância que podem 
atrasar o projecto anterior, as quais se não forem enfrentadas podem ter efeitos nefastos no 
projecto seguinte, nomeadamente na sua data de conclusão. É nesse sentido que Leach 
(2005b, p. 159) recomenda a inserção de Reservas de Capacidade de dimensão de cerca de 
25% da capacidade do tambor. Se visualizarmos o cronograma do macro-projecto ou Plano de 
Sincronização Final, verificamos que a Reserva de Capacidade corresponde à folga de tempo 
entre a conclusão de trabalho pelo Tambor - recurso R, num projecto e o início de trabalho 
desse recurso no projecto sucedâneo (Figura 3.18). 
 
 

 

Figura 3.18 - Inserção de Reservas de Capacidade entre dois projectos 
[Fonte: Dilmaghani (2008, p. 34)] 

 
 
 

Prioridade 1 

Prioridade 2 

Prioridade 3 



- 57 - 
 

 

Figura 3.19 - Reservas de Tambor na CCPM Múltiplos Projectos 
[Fonte: Lechler (2005, p. 54)] 

 
E assim, com um Plano de Sincronização Final fidedigno a funcionar como o macro-projecto 
dos múltiplos projectos que a Organização tem de gerir, chega ao fim o Planeamento da 
CCPM em múltiplos projectos. 
 
Resumindo a lógica processual da Programação de múltiplos projectos da CCPM num 
fluxograma, i.e., a Fase de Sincronização dos múltiplos projectos, obtém-se o exposto na 
Figura 3.20. 
 

3.2.3. A Execução 
 
 
o Lógica ASAN 
 
Tal como refere Tenera (2006, p. 130), a CCPM embora se caracterize por uma programação 
ALAP tem uma “execução ASAP, excepto para as actividades que iniciam as cadeias”, o que 
se reflecte numa execução das actividades ASAN (As Soon As Needed). 
 
o Comportamento “corredor de estafeta” 
 
Também no que se refere à execução do projecto, deve ser promovida a alteração dos 
comportamentos para o que se pode designar de comportamento «corredor de estafeta»: 
roadrunner mentality (Goldratt, 1997), relay runner ethic (Kendall, Pitagorsky, & Hulett, 
2001) ou relay race approach (Sciforma_Corporation, 2003). As actividades devem ser 
executadas tão rapidamente quanto possível, de forma focalizada e a sua conclusão 
comunicada, assim que os requisitos das mesmas sejam atingidos, procurando aproveitar as 
antecipações que ocorram (Tenera, 2006, p. 114). Além disto, verificando-se um nível de 
antecipações nas diversas actividades da cadeia crítica, que permita obter ganhos de tempo da 
ordem dos 20% ou superior na PB, a CCPM preconiza a reprogramação da rede (Tenera, 
2006, p. 115). 
Como já anteriormente referimos no capítulo 2, os recursos que se encontram a trabalhar na 
CC devem ser marcados com etiqueta vermelha, como Goldratt (1992) preconizou 
inicialmente para o ambiente produtivo assim como os que vão entrar em laboração na CC 
num prazo de 5 dias devem, segundo Cook (1998), ser marcados com etiqueta amarela. 
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Figura 3.20 – Lógica Processual da Programação da CCPM – múltiplos projectos 
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o Prioritização das actividades de múltiplos projectos no Plano de Sincronização 
 
A abordagem da CCPM à calendarização de múltiplos projectos atribui os recursos críticos às 
actividades críticas do projecto que possuem um índice mais elevado de consumo da reserva. 
Se durante a execução, um recurso crítico tiver de trabalhar simultaneamente em várias 
actividades de diferentes projectos (i.e. existe um conflito pelo uso do recurso), a CCPM 
calendariza em primeiro lugar a actividade do projecto que está em maior perigo de não 
cumprir a data estipulada de conclusão, conforme medido pela taxa de consumo da reserva. 
Segundo as regras da CCPM nunca é pois possível trabalhar concorrencialmente em duas 
actividades de diferentes projectos. 
As prioridades das actividades e a alocação de recursos baseiam-se na prioridade estratégica 
dos projectos inicialmente estipulada (vide anterior Fase 2 - Passo 1: Prioritização de 
Projectos, do subcapítulo 3.2.2.4.) e na prioridade relativa da actividade.  
 

� Como é calculada a prioridade relativa de cada actividade durante a fase de execução 
dos projectos?  

 
 
Em ambiente de múltiplos projectos, para cada projecto individual a CCPM calcula o rácio 
entre a percentagem de reserva de projecto já consumida e a percentagem de cadeia crítica já 
completa, de modo a estabelecer prioridades na atribuição de um recurso crítico entre 
actividades concorrentes de diferentes projectos.  
 
Este rácio ou proporção é denominado de Índice de Penetração na Reserva ou Buffer 
Penetration Index (BFI): 
 

��� =
������� �  !"�"#$  �  � �"% 

&# ' (ℎ� *��+(",� �  � �"% 
                                                                                   (3.5) 

 
Às actividades pertencentes a cadeias com um BFI mais alto (i.e. menor performance) é 
atribuída maior prioridade. Deste modo é exponenciado o uso das reservas e diminui-se a 
pressão para a execução simultânea de várias tarefas.  
 

� Exemplo de cálculo do Índice de Penetração na Reserva (BFI): 
 
Na figura 3.21, o BFI para o Projecto 1 é 0,6/0,5 = 1,20 e para o Projecto 2 é 0,5/0,7 = 0,71.  
 
 
 

 
Figura 3.21 - Cálculo do BFI  

[Fonte: Dilmaghani (2008, p. 35)] 

 

Projecto 1 

Projecto 2 
Cadeia 2 

Cadeia 1 

Trabalho completo = 50% 

Trabalho completo = 70% 

Consumo da reserva = 60% 

Consumo da reserva = 50% 
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Cumprindo as regras da CCPM, neste caso teremos que a actividade da Cadeia 1 tem maior 
prioridade relativa visto possuir um BFI mais elevado. 
 
Durante a execução, os Gestores de Tarefa recebem um relatório actualizado relativo a todas 
as tarefas actuais e previstas dos vários projectos, por ordem de prioridade com que foram 
calendarizadas nos projectos individuais. A maior prioridade é atribuída às tarefas 
pertencentes a cadeias com o BFI mais elevado, i.e., pior desempenho na execução.  
 
Os Gestores de Projecto recebem uma lista de todas as cadeias, assim como as actividades e 
BFI’s dessas cadeias. Deste modo, o gestor de projecto pode-se focar nas actividades futuras 
das cadeias que possuem BFI mais elevado (Realization Technologies, 2004b, p. 5). 
 
 
o Calendarização de Novos Projectos no Plano de Sincronização 
 
No ambiente de múltiplos projectos no seio de uma organização, durante a fase de execução 
de projectos (já anteriormente calendarizados) em andamento, pode ser equacionado, e é 
natural ocorrer, o lançamento de novos projectos. Torna-se assim necessário que todos os 
projectos (incluindo os novos) venham a ser considerados para efeitos de prioritização.  
 
Para o caso em que temos um novo projecto, deve-se em primeiro lugar, prioritizar o novo 
projecto face aos já existentes: 
 
� Se este tiver uma prioridade estratégica mais baixa que os projectos actuais, devemo-lo 

calendarizar tendo em conta a disponibilidade do tambor. 
 
� Se tiver uma prioridade estratégica mais elevada que alguns dos projectos actuais, a sua 

calendarização pode levar à interrupção ou suspensão desses projectos (visto ser regra da 
CCPM não permitir a multi-tarefa). 

 
A calendarização de um novo projecto de menor prioridade é assim apenas possível se o 
tambor tiver ou vier a ter capacidade livre, permitindo à gestão de projecto avaliar quais os 
impactos que um novo projecto trará ao Plano de Sincronização. 
 
Os novos projectos a serem iniciados na Organização são regulados utilizando o conceito de 
Tambor-Reserva-Corda (DBR). Este mecanismo de controlo faz a conexão entre a capacidade 
disponível do recurso restrição e uma stage gate que controla a entrada de novos projectos 
(vide subcapítulo 2.4.9). Na prática, estas decisões de coordenação são tomadas por equipas 
(Lechler, et al., 2005, p. 56).  
 

3.2.4. A Monitorização 
 

3.2.4.1. A Gestão de Reservas 
 
 
Uma das maiores inovações que se regista na CCPM face às metodologias tradicionais de 
gestão de projectos é o método de monitorização da execução do(s) projecto(s). Este processo 
de Controlo e Avaliação dos Projectos na CCPM designa-se por Gestão das Reservas. 
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Em vez da típica avaliação da execução dos projectos apenas em termos temporais, com a 
utilização de milestones como marcos temporais relativos a fases terminadas, no caso da 
CCPM são mantidos registos do estado actual de consumo das diversas reservas temporais e 
reportados estes registos ao gestor de projecto. Com estes dados, os gestores dos projectos, 
realizam uma avaliação dúplice de Tempo decorrido de Projectos Vs Consumo das Reservas 
Temporais, podendo esta análise ser feita para as diversas reservas. Contudo, as reservas nas 
quais esta gestão tem mais relevo são: as Reservas de Projecto - PB, por estarem directamente 
relacionadas com a duração da Cadeia Crítica e, as Reservas de Alimentação - FB, por 
eventuais consumos integrais destas poderem resultar em alterações directas na configuração 
da Cadeia Crítica. 
 
As reservas temporais são consideradas como estando “virtualmente” divididas em termos 
temporais em três zonas de referência “de dimensão aproximadamente igual, que, à 
semelhança dos semáforos luminosos (Tabela 3.9), têm classicamente três cores associadas: 
verde, amarela e vermelha.”(Tenera, 2006, p. 112) 

 
         Tabela 3.9 - Semáforo de consumo das Reservas 

Consumo da Reserva num instante de tempo t 

Consumo < 33,3% 
 

33,3% ≤ Consumo < 66,6% 
 

Consumo ≥ 66,6% 
 

 
Dependendo dos valores de consumo das reservas que ao longo do horizonte temporal os 
diversos projectos apresentem, assim: ou não se actua – zona verde; ou se planeiam acções de 
correcção em plano de contingência – zona amarela; ou actua-se sobre o(s) projecto(s), 
tomando as medidas definidas pelo programa de contingência, com vista à redução do 
consumo das reservas ou reprogramação da rede – zona vermelha (vide Figura 3.22). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.22 - Gestão das Reservas  
 
No caso da PB (Figura 3.22), no início da execução da CC, as zona amarela (Observar e 
Planear) e vermelha (Actuar) podem representar mais de dois terços da reserva, pois 
consumos elevados da PB não são de esperar e podem ser difíceis de recuperar. À medida que 
o final da CC se aproxima, a zona verde (OK) deverá aumentar e a zona vermelha (Actuar) 
pode mesmo anular-se, por ser de esperar que a PB vá sendo consumida (ProChainSolutions, 
2002); (Tenera, 2006, p. 113). 
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3.2.4.2. A Gestão de Reservas num Ambiente de Múltiplos Projectos 
 
Num quadro de aplicação da CCPM a múltiplos projectos, e comparando com a Gestão de 
Reservas que anteriormente era efectuada em projectos únicos, verificamos que os níveis a 
medir devem ser os do consumo das várias reservas de projecto da organização (i.e. dos 
diferentes projectos que a empresa desenvolve) face às percentagens respectivas de execução 
das cadeias críticas individuais, servindo esta informação para comparação geral entre 
projectos num quadro de horizonte temporal previamente definido pela organização. 
 
Assim, para o caso de múltiplos projectos, vamos obter um gráfico 2D denominado Estado do 
Portfolio ou Fever Chart, que nos realça quais os projectos que naquele instante estão em 
maior perigo de não obterem sucesso e onde se deverá actuar (os que estão na zona vermelha 
e mais à esquerda), como se verifica na Figura 3.23. 

 
 
 

Figura 3.23 - Estado do Portfolio ou Fever Chart (exemplo) 
[adaptado de Leach (2001, p. 3)] 

 
 
Fazendo uma primeira análise à Figura 3.23 podemos então retirar as seguintes conclusões: 
 
♦ O Projecto TTM está quase completo (cerca de 90%) e contudo os níveis de consumo da 
sua reserva de projecto mantêm-se perto dos 0% (zona verde) pelo que não se prevêem 
quaisquer problemas até ao seu término; 
♦ Todos os outros projectos que se encontram já ≥ 50% realizados e ainda na zona verde 
(KP, CP, TJ, GL, GVC, AFC) estão bem encaminhados para terminarem sem excederem o 
limite da sua reserva de projecto; 
♦ Relativamente aos projectos KS e NST ainda é muito cedo para fazer projecções pois 
embora NST nomeadamente pareça não estar a consumir reserva nas primeiras tarefas da 
cadeia crítica, poderá no futuro vir a fazê-lo e a necessitar de ajustes; 
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♦ O projecto TG, com cerca de 70% já realizado está na zona amarela, isto é, devem ser 
preparadas as medidas de acção/correcção para melhoria do desempenho do projecto mal haja 
qualquer resvale para a zona vermelha da reserva temporal; 
♦ Os vários projectos que se encontram na zona vermelha da figura devem ser sujeitos às 
acções de melhoria anteriormente preconizadas. Casos mais graves são aqueles que logo 
desde o início consomem grande percentagem da reserva de projecto como na figura acima 
temos: SB1, A1, Blue e que se não for controlado e combatido leva a que haja um desperdício 
elevadíssimo de tempo (veja-se o caso do projecto Orange que a 40% da cadeia completa já 
vai em 180% da reserva gasta); 
♦ Os projectos Tiger, Moon e CRM podem representar projectos que sempre desde o início 
foram consumindo a reserva existente em cada actividade constante da cadeia crítica e daí 
irem apresentar no fim da cadeia (onde se encontram) um consumo perto dos 100%. 
 
Concluindo: existem dois elementos-chave na gestão de reservas em ambiente de múltiplos 
projectos: (ProChainSolutions, 2001, p. 27) 
 
1. As mudanças aos cronogramas dos projectos e na calendarização do recurso tambor 
devem ser monitorizadas, de modo a calcular o impacto dos projectos uns nuns outros, pois 
como sabemos existe sincronismo. 
 
2. Os gestores dos recursos necessitam de saber a todo o momento as prioridades relativas 
das suas tarefas no seio do macro-projecto, o que é estipulado pelo plano de sincronização. 

 

3.2.4.3. Outros Indicadores Quantitativos 
 
 
Piney (2000) sugere o cálculo de alguns indicadores quantitativos extra para definição de 
quando se deve ou não actuar, para que a tomada de decisão não tenha como único suporte o 
“estado do semáforo” das reservas. Assim, são referidas medidas a ter em conta em todos os 
casos, inclusive quando o semáforo do consumo das reservas se encontra “verde”, como a 
duração estimada da cadeia, ECD (equação 3.6) e a previsão de utilização das reservas, BUF 
(equação 3.7): 

  

/�0 =
�1

23�
                                                                                                                              (3.6) 

Em que CL é a duração da cadeia em unidades de tempo (excluindo as reservas) e SPI o 
Índice de Performance da Calendarização (Tenera, 2006). 

  

�5� =
/�0 − �1

�1
                                                                                                                   (3.7) 

 

Em que BL é a dimensão das reservas em unidades de tempo. 

Se BUF for superior a 100 existe risco de consumo total da reserva, logo a gestão de projecto 
deve actuar. Neste caso, poderão eventualmente surgir recomendações conflituantes entre esta 
análise e a avaliação do estado do semáforo no consumo das reservas.  
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3.2.4.4. As Reuniões da equipa de projecto e os Relatórios de estado das 

Reservas  
 
As reuniões da equipa de projecto devem ser rápidas e focadas no seu propósito: colocar o(s) 
projecto(s) na prossecução dos seus objectivos, de periodicidade diária, semanal e/ou mensal 
(conforme a disponibilidade esperada dos participantes e o assunto das mesmas) tomando 
parte nas mesmas só os elementos considerados necessários. 
 
Nos casos em que se trabalha como entidade prestadora de serviços, deve-se também 
convocar os clientes para as reuniões do projecto para deste modo mantê-los directamente 
informados com dados actuais sobre o andamento do(s) projecto(s). 
 
Eventualmente, poderá ser difícil ao gestor de projecto ter acesso a dados actualizados sobre o 
estado das diversas reservas temporais, pelo que deve elaborar quinzenalmente ou 
mensalmente um relatório formal acerca do estado das reservas. É-lhe por vezes difícil fazer 
cumprir as melhores práticas da CCPM, as quais recomendam uma monitorização diária 
(Goldratt, 1997) ou semanal das reservas “pelo menos tão frequente quanto a duração da 
actividade mais baixa” (Leach, 2005b, p. 168) e acaba por ser obrigado a ter de alterar a sua 
cadeia crítica do projecto. 
 
A troca de informação entre os colaboradores no projecto e o gestor do projecto, sobre o 
estado de execução das actividades, permitindo assim averiguar o estado das reservas 
temporais, pode ser realizada de diversas formas, por exemplo através de e-mail. Um sistema 
simples deste género, como implementado por Cook (1998), estabelece que todos os 
colaboradores que estejam a trabalhar em actividades enviem um pequeno e-mail de 2 em 2 
dias (2ª, 4ª e 6ªfeiras) por exemplo, onde referem quantos dias têm ainda disponíveis para 
concluir a actividade em que estão a trabalhar e em caso de algum atraso de relevo, relatar de 
modo sucinto o sucedido. 
Quanto aos colaboradores a trabalhar directamente na CC, no caso de Cook (1998), era gerada 
automaticamente pelo servidor um e-mail de resposta avisando: “Esta pessoa encontra-se a 
trabalhar numa actividade da CC que é expectável terminar em ‘X’ dias” sempre que alguém 
tentava entrar em contacto com esse recurso, de modo a impedir que este perdesse o foco na 
realização da actividade crítica. 
 
É baseado no relatório do estado das reservas elaborado a partir da informação recolhida, que 
os gestores de reservas e o gestor de projecto vão delinear a estratégia de Gestão de Reservas 
da Organização. 
 

3.3. Sucessos e Insucessos da CCPM em Múltiplos Projectos 
 

“Uma das primeiras coisas que devemos fazer quando aceitamos um projecto é identificar os 
intervenientes no processo e certificar-nos que estes se identificam com os nossos objectivos e 

se possível, modificar os nossos objectivos para englobarem as necessidades dos 
intervenientes no processo” (Manas, 2006) 

 
 
Na aplicação da metodologia CCPM à gestão de um ou mais projectos, a identificação dos 
intervenientes no(s) projecto(s) assume particular relevância pois estes terão de assimilar e 
adaptar-se às características específicas da TOC e em particular da Cadeia Crítica, ajudando a 
Organização a alcançar uma implementação de sucesso. 
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De acordo com Kendall (2006, p. 928), para se obter sucesso na implementação da CCPM em 
múltiplos projectos no seio de determinada organização devem no mínimo ser cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 
• Ter-se identificado e haver consenso acerca do recurso tambor para os projectos nos quais 
se vai implementar a cadeia crítica; 
 
• Haver consenso no método de escalonar os projectos, de acordo com um sistema de 
prioridades (isto pode implicar desactivar a realização de projectos actualmente activos); 

 
• Que se tenha designado uma pessoa para ser o responsável principal pela calendarização 
e ajudar na determinação de opções para escalonamento de novos projectos, bem como 
manter todos os gestores de recurso e de projecto informados acerca do estado do recurso 
tambor; 

 
• Haja consenso acerca de alterações a efectuar ao calendário de qualquer dos projectos 
actualmente activos; 
 
 
Como se percebe, são requeridos imensos consensos, pelo que se deve identificar da melhor 
maneira os interlocutores correctos dentro da organização para ultrapassar uma primeira fase 
decisiva – a da Informação e Formação da Organização acerca da CCPM, usando métodos e 
uma linguagem simplificada que seja entendível por todos.  
 
Esta fase de Aprendizagem, que comporta expor alguns dos conceitos da essenciais da CCPM 
a todos os intervenientes nos projectos deverá permitir que: 
 
• A estrutura directiva “compre” a ideia e adapte a organização às mudanças 
organizacionais inerentes à metodologia, especialmente não permitindo que novos projectos 
sejam iniciados sem passarem pelo processo de escalonamento;  
 
• Os diversos gestores de recurso e de projecto sejam alvo de formação acerca dos 
procedimentos e funções a desempenharem na cadeia crítica, incluindo não só o “como” mas 
também o “porquê”. 
  
Já quanto ao nível de sucesso ou insucesso obtido, não é fácil proceder a uma avaliação 
correcta e única, visto não existirem medidas uniformemente estipuladas e aceites pela 
comunidade científica e profissional. É claro que na maior parte dos casos pode ser possível 
medir a proporção de tempo que foi poupada implementando a CCPM em determinado 
projecto face a uma implementação clássica e daí talvez extrapolar aumentos de receita, T. 
Contudo, e como a própria TOC enuncia, o processo deve ser de melhoria contínua pelo que 
os resultados obtidos deverão funcionar como input em novas implementações CCPM para 
obter ainda melhores resultados. Sendo assim é difícil dizer quando se obtém realmente “bons 
resultados”. A um outro nível não se deverá também classificar de insucesso uma 
implementação só porque não conseguiu reduzir os prazos de entrega do projecto como 
inicialmente estava projectado pela cadeia crítica. Devem-se ter em conta, especialmente 
nestes casos, outros factores como por exemplo, compreender o que aconteceu à reserva de 
projecto dimensionada ao longo do projecto, se foi toda gasta ou não, assim como avaliar 
eventuais mudanças organizacionais benéficas para a empresa, que se virão a repercutir em 
projectos futuros, etc. 
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Todos os anos a Realization Technologies (www.realization.com), uma empresa de referência 
e parceira do Goldratt Consulting Group (GCG) em consultoria em Gestão de Projectos pelo 
Método da Cadeia Crítica (CCPM), promove a sua conferência anual de clientes, na qual 
gestores (representantes dos clientes) são convidados a apresentar os casos de implementação 
da metodologia nas suas empresas/organizações. Posteriormente a essa conferência a 
Realization Technologies elabora o relatório anual actualizado de Resultados de 
implementação da CCPM (disponível em www.realization.com/conference/), reportando os 
resultados em termos de: 
 
o Velocidade de execução dos projectos e Entrega dos projectos dentro do prazo 
o Receita (Throughput), dada pelo nº de unidades/projectos produzidas/concluídos. 
 
 
No mesmo documento são ainda relatadas as Lessons Learned, i.e., uma análise das falhas 
ocorridas e inventariação de regras e boas práticas que devem ser tidas em conta em futuras 
implementações da CCPM a projectos idênticos. No relatório do ano de 2009, são descritas 
melhorias face ao estado anterior, em projectos implementados em empresas de vários 
sectores - tais como a Energia, a Indústria Automóvel, a Indústria Farmacêutica, a 
Aeronáutica, a Indústria Naval e as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), etc. - 
com especial incidência nos EUA e na Europa. A Tabela 3.10 refere algumas dessas 
experiências. 
 
 
Tabela 3.10 - Resultados  implementação CCPM [Fonte: Adaptado de Realization Techn. (2009, pp. 1-5)] 

SECTOR EMPRESA 
Projectos ANTES DEPOIS 

ENERGIA 

ABB Córdoba  
 Construção de 

Transformadores 

- Tempo de ciclo era 8 
meses.  
- Entrega no prazo era 
85%. 

- Tempo de ciclo reduzido 
para 3 meses.  
- Entrega no prazo aumentou 
para 95%.  
- Aumento de 16% nas 
receitas de manufactura. 

ABB Halle  
Reparação de 

Transformadores 

- 42 projectos 
concluídos em 2007. 
- Entrega no prazo era 
68% 

- 54 projectos concluídos em 
2008. 
- Entrega no prazo aumentou 
para 83%. 

INDÚSTRIA 
AUTOMÓVEL 

ThyssenKrupp 
(Johan A. Krause)  

Produção de Sistemas 
de Montagem de 

Automóveis  

- 70% dos projectos 
estavam atrasados. 
- Elevada componente 
de trabalho 
extraordinário e de 
outsourcing 

- Atrasos reduzidos em 50%. 
- Ganho de produtividade de 
cerca de 63%. 
- Aumento de 15% de 
projectos concluídos. 

Chrysler 
Desenvolvimento de 
Produto Automóvel 

- Tempo de ciclo para 
construção de 
protótipos era 10 sem. 

- Tempo de ciclo para 
construção de protótipos 
reduzido para 8 semanas. 

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA Procter & Gamble 

Pharmaceuticals 
Desenvolvimento de 

Produtos 
Farmacêuticos 

- Em 2005, a taxa de 
conclusão era de 5 
projectos/quadrimestre. 
- 55% dos projectos 
eram entregues dentro 
do prazo. 

- Em 2008, com 
implementação CCPM, a 
taxa de conclusão passou a 
ser 12 
projectos/quadrimestre. 
- 90% dos projectos 
entregues dentro do prazo, 
usando o mesmo nº de 
recursos. 
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Tabela 3.10 (Cont.) 

INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA 

 
 

BOEING Space & 
Intelligence Systems 
Desenho e Montagem 

de Satélites 

- Os reflectores eram a 
restrição no projecto. 
 - As unidades 
electrónicas estavam 
atrasadas, provocando 
atrasos nos subsistemas 
do Satélite.  
-Tratava-se de um  
programa classificado 
do governo que por 
estar com calendário 
atrasado, gerava perdas 
de $200M por 
quadrimenstre aos 
contribuintes.   

- Duplicou a fabricação de 
reflectores, reduzindo o 
tempo de ciclo em 28%. 
- Aumentou a produtividade 
na montagem e teste das 
antenas em 64% e 
posteriormente mais 26%. 
- Reduziu tempo de ciclo das 
unidades electrónicas, 
permitindo aos subsistemas 
terminar 30% mais 
rapidamente. 
- Estabilizou o calendário 
permitindo evitar injecções 
de dinheiro do Governo. 
- A operação tornou-se 
rentável. 

Força Aérea EUA, 
Centro Logístico de 
Oklahoma, Linha de 
Produção dos B52  

Reparação e 
Renovação de 

Aeronaves 

- Produzia 11 aeronaves 
por ano. 
- Tempo de ciclo era 
225 dias. 

- Passou a produzir 17 
aeronaves por ano. 
- Tempo de ciclo diminui 
para 195 dias. 

 
 
 

INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA 

 

Delta Air Lines, Inc. 
Reparação e Revisão 

de Motores 

- Produzia 40 motores 
por mês ; 
 
- Tempo de 
ciclo/unidade era 4 
semanas.  

- Aumento da produção para 
+ de 50 motores por mês, 
com redução de 16% - 26% 
no tempo de ciclo. 
 
- Tempo de ciclo unitário 
passou para 2,5 semanas, 
com aumento de 25% da 
Receita (nº unidades 
reparadas) 

INDÚSTRIA 
NAVAL 

Estaleiros Navais 
EUA, Pearl Harbor 
Reparação e Revisão 

de Submarinos 

- Taxa de conclusão dos 
trabalhos era de 94%. 
- Entrega dentro do 
prazo era inferior a 60% 
- Custo unitário por 
trabalho era $5,403 

- Taxa de conclusão dos 
trabalhos aumentou para 
98%. 
- Entrega dentro do 
aumentou para + de 95% 
- Custo unitário por trabalho 
foi reduzido para $3,355, 
uma redução de 33%. 
- Componente de trabalho 
extraordinário diminui em 
49%, poupando-se $9M no 
primeiro ano de 
implementação CCPM. 
 

TIC – 
TECNOLOGIAS 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Celsa Group 
Projectos 

Implementação SAP 
 

- 15 Projectos SAP 
eram concluídos por 
mês 

- Aumento de 30% no nº de 
projectos SAP concluídos, 
para 20 projectos/mês. 

eircom 
Desenho e Instalação 

de Rede de 
Telecomunicações 

- Entrega dentro do 
prazo inferior a 75%. 
- Tempo de ciclo médio 
era 70 dias. 

- Entregas dentro do prazo 
aumentaram para +98%. 
- Tempo de ciclo médio 
diminuiu para 30 dias. 
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Visto ser o objectivo deste subcapítulo dar apenas uma noção de quais os sectores de mercado 
em que a CCPM pode ser empregue para a gestão de projectos, bem como compreender o tipo 
de resultados que se podem esperar com esse tipo de implementação, não foram obviamente 
referidos todos os exemplos referidos no relatório da Realization. Tentou-se passar a 
mensagem não só de que o âmbito de aplicação da CCPM é deveras abrangente (referindo os 
principais clientes) mas também que, com as devidas alterações para se adaptar às 
especificidades de cada negócio, poderemos ter sucesso na implementação da CCPM 
provavelmente em qualquer sector económico.  
 

3.3.1. Exemplos de Sucessos 
 
 
A nível de obras literárias, as principais referências de sucesso de implementação da CCPM 
que surgem no livro de Leach (2005b) referem-se às primeiras implementações ocorridas em 
que se obtiveram ganhos contínuos ao longo dos anos. São apresentadas na Tabela 3.11: 
 
 
Tabela 3.11 - Sucessos de implementação da CCPM [Fonte: Leach (2005b)] 

Empresa Ganhos com implementação CCPM 
Honeywell DAS 

Leach (2005b, p. 19) 
 

Sector: Engenharia 
aeroespacial 

- Uso da metodologia CCPM na gestão de projecto 
- Redução do lead time de 13 para 6 meses 

 
Lucent Technologies 

Leach (2005b, p. 20) 
 

Empresa tecnológica da área 
das comunicações 

 

- CCPM usada como ferramenta primária de gestão de projectos 
- Redução do lead time 
- Projecto-piloto em 1996, no qual as reservas não foram totalmente 
consumidas.  

Indústria Aérea Israelita 
Leach (2005b, p. 20) 

 
Sector: Engenharia 

Aeroespacial 

- Projecto de manutenção dos jactos “Jumbos” 
- Redução do tempo de manutenção por unidade de 3 meses para 2 semanas 
- Recuperação de trabalho atrasado  

 
Estaleiros Navais E.U.A. 

Leach (2005b, p. 20) 
 
 

Sector: Governo 

- No projecto de manutenção do U.S.S. Harry S. Truman houve poupança de 
$20 milhões e redução do tempo de entrega 
- Subsequentes aplicações da CCPM levaram a aumentos entre 40 a 90% da 
performance e em cerca de 100% da produtividade (em casos de projectos 
mais modestos de manutenção de submarinos). 
- A CCPM está a ser alargada a mais e maiores projectos de modo a ser 
aplicada não só em todos os estaleiros públicos da marinha dos E.U.A como 
também em estaleiros privados. 

 
Harris  

Leach (2000b) 
 

Empresa tecnológica do 
ramo de semicondutores 

- Previsão inicial de 30 meses para construção de nova fábrica e de 46 meses 
para estar a produzir a 90% 
- Redução das previsões para 13 meses, já estando a fábrica a produzir a 
90% neste momento. 

 
 
 
 
 



- 69 - 
 

 
Além das acima referidas, um grande número de casos de sucesso de aplicação da TOC pode 
ser consultado na página TOC Reference Bank do site na Internet do GCG. Mais directamente 
podem-se consultar também artigos e referências nos sites de diversas empresas consultoras 
ligadas à CC tais como: a ProChain, em www.ProChain.com, a Realization Technologies em 
http://www.realization.com, a Agile Management em http://www.agilemanagement.net, a 
Focused Performance em http://www.focusedperformance.com, o Avraham Y. Goldratt 
Institute em http://www.goldratt.com, ou a Advanced Projects em http://www.advanced-
projects.com. 
 

3.3.2. Exemplos de Insucessos 
 
Possivelmente por ser uma metodologia relativamente nova e que tem obtido excelentes 
resultados nos mais diversos sectores e áreas de actividade onde o(s) projecto(s) se 
desenrolam, os casos de insucesso na implementação e os porquê desse insucesso, só muito 
raramente costumam ser relatados publicamente. 
 
Por essa razão também só foi possível ao autor relatar o caso de um projecto devidamente 
descrito por Cook (1998), que deve ser entendido como Lesson Learned para futuros 
projectos (Tabela 3.12). 
 
Tabela 3.12 - Insucesso na implementação da CCPM 

Empresa/ Cliente/ 
Projecto 

Descritivo e Causas do Insucesso 

 
 
 
 

 
 

ITT/ Forças Especiais 
E.U.A./INOD 

(Cook, 1998, p. 33) 

- O INOD trata-se do Integrated Night/Day Observation/Fire Device 
- O projecto seguiu o protocolo habitual dos contratos standard de defesa, 
necessitando de inúmeras alterações de design propostas pelos experts do 
governo, o que levava a constantes alterações no calendário do projecto e 
redimensionamento das reservas temporais. 
- Desde o início que o projecto tinha um alto risco de incumprimento face à meta 
de 9 meses de duração requerida pelo cliente; 
- Havia empresas subcontratadas para fabricar partes do INOD localizadas na 
Europa que logo de início não foram formadas na metodologia CCPM 
provocando atrasos inesperados na execução do projecto; 
- Houve falhas de comunicação entre os diversos agentes no estabelecimento de 
prioridades para o projecto; 
- Resultados: Atraso de cerca de um mês no projecto face ao prazo de entrega 
inicialmente requerido pelo cliente. (esperado a 03/03/98; terminado a 30/03/98). 

 

3.4. Software de Apoio à Implementação da CCPM 
 
Os softwares comerciais que aplicam a Cadeia Crítica na Gestão de Múltiplos Projectos estão 
disponíveis no mercado quer como add-in ao MS Project™ quer como softwares 
independentes. De acordo com questionário realizado em 2000 pela Pollack-Johnson & 
Liberatore, o MS Project™ era na altura usado por cerca de 70% dos profissionais da área de 
gestão de projectos e a escolha preferida em 50% dos casos, tendo estes valores tendência a 
aumentar (Paul, 2001, p. 8), daí haver alguma tendência em escolher os add-in. Contudo, esta 
decisão depende também na maior parte dos casos de qual é a ferramenta usualmente utilizada 
pelo consultor ou empresa de consultores que vai guiar a organização ao longo dos projectos. 
 
Na Tabela 3.13 resumem-se os principais softwares utilizados, bem como as empresas que os 
desenvolveram. 
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Tabela 3.13 - Softwares CCPM para projecto individual e múltiplos projectos 

Software 
Empresa que 

desenvolveu: 
Descrição 

Informação/ 
Download em: 

Concerto™ 
SpeedtoMarket => 
(agora Realization) 

Solução baseada em Oracle, que usa o MS 
Project™ quer para a entrada quer para a 
exibição de dados 

www.realization.com 

Project 
Scheduler 

8™ 

Scitor => (agora 
Sciforma) 

Software de gestão de projectos independente 
que usa a sua própria base de dados SQL. www.sciforma.com 

ProChain
™ 

ProChain 
Pipeline™ 
ProChain 
Enterprise

™ 

ProChain 
Solutions 

Módulos add-in ao MS Project™. É uma 
ferramenta poderosa de suporte à tomada de 
decisão e calendarização de recursos/projectos 
que ajuda à implementação dos conceitos da 
cadeía crítica. A ProChain Solutions foi a 
primeira empresa a vender softwares de 
calendarização da cadeia crítica. O ProChain™ 
encontra-se actualmente na sua 9ª versão. 

www.prochain.com 

CCPM+ Advanced Projects 

Módulo add-in ao MS Project™ que permite 
planear e gerir projectos usando a abordagem da 
cadeia crítica. O CCPM+ foi desenvolvido por 
Larry Leach, um reconhecido profissional da 
cadeia crítica, e a sua 1ª versão endereçava 
apenas a gestão do projecto individual. 

www.advanced-
projects.com 

cc-
MPulse™ 

The 
Looking 
Glass™ 

Spherical Angle 

Mpulse- Módulo add-in ao MS Project™ que 
incorpora todos os recursos do cc-Pulse (para 
um só projecto) e permite a calendarização de 
projectos dentro de uma organização baseada 
em um ou mais recursos tambor previamente 
designados. Esta calendarização dos múltiplos 
projectos é crucial para completar a 
implementação da CCPM e explorar ao máximo 
todos os benefícios trazidos pela metodologia. 
Looking Glass – é um sistema executivo de 
informação gráfica no qual são disponibilizados 
em formato de painel, dados sobre o Controlo 
Estatístico do Processo (SPC) e da gestão das 
reservas. O Looking Glass   apresenta uma 
vista gráfica dos múltiplos projectos que 
permite aos executivos avaliar no imediato o 
estado do sistema. 

www.sphericalangle.
com 

 

3.5. Destaques do Capítulo e Conclusões 
 

Começámos neste capítulo por verificar que enquanto em projecto único apenas conseguimos 
identificar uma só Cadeia Crítica para o projecto aquando do planeamento pela CCPM, no 
caso de múltiplos projectos, conseguimos identificar várias CC’s diferentes pelo método 
proposto por Walker (1998). Em múltiplos projectos é pois possível determinar a Cadeia 
Crítica da Organização em Ambiente de Múltiplos Projectos (OCCMP) e após identificar esta 
calcular ainda as Conclusões (CCMPC) e Durações (CCMPD) de cada projecto em Ambiente 
de Múltiplos Projectos.  
 
Focámo-nos posteriormente nos aspectos mais importantes das três fases da gestão de 
múltiplos projectos pela metodologia CCPM: o Planeamento, a Execução e a Monitorização, 
tendo colocado a ênfase principal na calendarização dos projectos com a obtenção de um 
Plano de Sincronização fiável. 
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Uma das grandes conclusões que podemos desde já retirar é que com a metodologia CCPM é 
muito difícil separar temporalmente uma Fase de Planeamento dedicada a calendarizar 
projectos, de uma Fase de Execução, na qual se executa o que foi anteriormente planeado e de 
uma Fase de Monitorização, na qual se gerem as reservas de tempo incluídas nos calendários 
gerados. 
 
Efectivamente, as duas primeiras fases - Planeamento e Execução, estão indissociavelmente 
interligadas a todo o momento pois recalendarizações periódicas são expectáveis e até 
desejáveis para cumprir os fundamentos da TOC e maximizar as melhorias. Só assim faz 
sentido o uso de um índice de avaliação como o BFI para ajudar à melhor calendarização de 
actividades durante a execução. 
 
Por outro lado, é durante a Execução que podemos obter medições actualizadas do estado das 
reservas (função de Monitorização) e mediante as leituras obtidas agir em conformidade, seja 
deixando fluir o(s) projectos – se semáforo verde, seja preparando plano de acção – semáforo 
amarelo, seja agindo de imediato – semáforo vermelho. No caso de termos de agir, uma das 
acções imediatas possíveis é exactamente recalendarizar o que falta cumprir dos vários 
projectos, ou seja, estamos de volta à Fase de Planeamento, num ciclo PDCA iterativo de 
melhoria (Planear, Executar, Monitorizar e Agir): 
 
Distinguindo a nível de matérias as três fases, referimos que em Fase de Planeamento existem 
três abordagens para a calendarização de múltiplos projectos: Abordagem Todos Juntos; 
Abordagem de Projectos Sucessivos e Abordagem Com Sincronizador. 
 
Sendo a Abordagem Com Sincronizador a mais correntemente empregue pelos especialistas 
da Cadeia Critica, foram explanados todos os passos que compõem as 2 fases sucedâneas 
desta última: o Planeamento de cada Projecto Individual e a Sincronização dos Múltiplos 
Projectos. 
 
Ao nível da Execução, destaque-se a lógica ASAN (As Soon As Needed) de execução das 
actividades e a importância da abordagem de “corrida estafeta” da Cadeia Crítica, assim como 
de o recurso que se encontra a trabalhar na CC estar totalmente focado no desempenho da 
tarefa o mais rápido possível – deste modo caso obtenha “ganhos” de tempo dever reportá-los 
para poderem ser disponibilizados ao recurso seguinte a trabalhar na CC no formato de uma 
reserva temporal de maior duração. 
Foi ainda exposta a lógica que a CCPM utiliza para calendarizar novos projectos num Plano 
de Sincronização anteriormente gerado, e como são estipuladas as prioridades relativas de 
cada actividade tendo em vista a sua calendarização em caso de conflito de recursos (a 
avaliação do índice BFI) na fase de execução. 
 
Finalmente, foi explicado em detalhe o modo como é feita a Monitorização dos projectos 
utilizando a aplicação lógica da Teoria das Restrições denominada de Gestão das Reservas 
(BM). 
 
Falta apenas referir que os diversos tipos de análise efectuada, seja a de consumo de reservas 
com “semáforos”, os indicadores quantitativos adicionais e mesmo o Estado do Portfolio são 
aplicáveis, com as necessárias adaptações, à Gestão da Reserva de Custo, como antes já havia 
sido referenciado no capítulo 2, caso se pretenda fazer um Controlo e Gestão adicionais da 
vertente financeira dos projectos.  
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A nível operacional é relevante também lembrar que existem já softwares no mercado que ora 
actuando independentemente ou como add-in ao Microsoft Project™ permitem a 
programação dos projectos pela CCPM, facilitando a adaptação do praticante à metodologia. 
Aliás, ao fazer a simulação de projectos geridos pela metodologia da Cadeia Crítica utilizando 
um software específico, se atribuirmos custos à mão-de-obra, materiais, máquinas, etc. (i.e., 
aos recursos) conseguimos facilmente obter orçamentos fidedignos para o projecto, e 
posteriormente dimensionar uma reserva de custo (CB) que permita fazer face à incerteza que 
ocorre durante a fase de execução dos projectos.  
 
Com as diversas temáticas fica concluída a exposição da temática da CCPM no ambiente de 
múltiplos projectos, podendo agora dar-se como totalmente superado o primeiro Objectivo 
Geral desta Dissertação – Efectuar uma revisão teórica actualizada. 
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CAPÍTULO 4: CASO DE ESTUDO 
 

 
No sentido de melhorar a sua competitividade, as organizações apostam na evolução, 
integração e exploração das Tecnologias de Informação (TI) constituindo assim um dos 
principais factores de sucesso das mesmas.  
 
No capítulo de “Recomendações” do Projecto Final de Curso, realizado junto da empresa 
AGA – Álcool e Géneros Alimentares S.A. em 2005, entre outras áreas de intervenção futura, 
desafiou-se a empresa a realizar: 
 
• “Investimento em Software e Hardware actualizado de gestão de stocks – para garantir 
melhor controlo da movimentação dos materiais e garantia que o prazo de validade dos 
produtos armazenados não seja ultrapassado”(Courinha, 2005, p. 90) 
 
Seguindo este desafio, surgiu agora a oportunidade de dar mais um contributo, propondo-se à 
AGA – Álcool e Géneros Alimentares S.A., a implementação de uma solução de apoio à 
gestão do armazém, sendo esta solução baseada num conjunto de equipamentos assentes em 
tecnologias de identificação por rádio frequência (RFID) e leitura óptica via laser.  
 
A possibilidade de realizar o caso de estudo comporta assim vários interesses: do Candidato, 
enquanto estudante finalista da Mestrado em Eng.ª e Gestão Industrial da FCT/UNL e da 
Empresa (AGA - Álcool e Géneros Alimentares, S.A.) enquanto empresa que procura 
soluções inovadoras que permitam alcançar os seus objectivos com qualidade, maior rapidez e 
custos optimizados. 
 
O que se vai estudar neste caso prático é a programação da implementação desse projecto na 
empresa pela metodologia da Cadeia Crítica e estudo de cenário comparativo com 
calendarização efectuada pelas técnicas clássicas, assumindo-se desde logo que vamos 
implementar concorrencialmente no tempo vários projectos semelhantes na lógica de uma 
programação de múltiplos projectos, existindo restrições de recursos, pelo que se deve 
efectuar nivelamento temporal do seu uso (i.e., resolver os conflitos). 
 

4.1 Método Proposto e sua Aplicação 
 
O caso de estudo consiste em três (3) projectos de implementação de solução de apoio à 
gestão do armazém com base em tecnologia RFID, semelhantes e interdependentes, a serem 
programados por uma mesma organização e implementados num mesmo cliente (em 
diferentes localizações), que ocorrem concorrencialmente no tempo, embora ligeiramente 
desfasados fruto de ligeiras diferenças nas datas que foram estabelecidas como data-limite 
para a conclusão do projecto individual. 
 
Entre os três projectos ocorre partilha de recursos, pelo que o problema que surge é 
exactamente o de efectuar a melhor programação para os vários projectos num ambiente de 
gestão organizacional de múltiplos projectos, tendo em conta esta restrição. 
 
O ponto de partida para uma boa programação passa, como se verá, pela resolução do uso dos 
recursos, usando heurísticas específicas tais como a Heurística de Wiest&Levy. 
Posteriormente aplica-se a metodologia CCPM. no planeamento dos três projectos, recorrendo 
aos softwares ProChain™ e ProChainPipeline™. 
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Como 1º Passo definiram-se as seguintes datas de término para os três projectos individuais 
(este trata-se de um dado do problema que como veremos nos ajuda a averiguar da criticidade 
de cada projecto e logo da sua prioridade estratégica): 
 
• Projecto 1 - 15/10/2010 
• Projecto 2 – 22/10/2010 
• Projecto 3 – 19/10/2010 
 
 
E definiu-se um regime ALAP (As Late As Possible) ao nível da programação das actividades. 
Contudo, e como referenciado já anteriormente, decorrente dos pressupostos da TOC e da CC, 
este regime aquando da execução é na realidade ASAN (As Soon As Needed). 
 
Aplicando posteriormente os vários Passos da Fase 1 relativos à Programação pela CC a cada 
um dos projectos individualmente (utilizando o ProChain™), no final dessa Fase obtemos os 
resultados exibidos nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3. 
 
O Projecto 1 (Figura 4.1) apresenta uma duração estimada total de aproximadamente 102 dias, 
isto é, contando com um consumo total da reserva de projecto que é adicionada para combater 
a variabilidade na cadeia durante a execução, tendo o seu inicio previsto para o dia 
25/06/2010 e conclusão (sob as mesmas condições) prevista para 16/11/2010. A Cadeia 
Crítica do Projecto 1 compõe-se das actividades (identificadas a vermelho no diagrama de 
Gantt): Análise Funcional > Program Management >  Elaboração dos Materiais de Formação 
> Preparação e Realização de Formação > Apoio à Entrada em Produção. 

 
Projecto1: 

 
Figura 4.1 – Calendarização do Projecto 1 pela CCPM 

 
 
As reservas temporais que foram dimensionadas pelo método 50-50% e posteriormente 
inseridas no Projecto 1 são as seguintes: 
 
� 1 PB (texto a vermelho) de dimensão 42,25 dias para proteger esta cadeia de 
variabilidade nas actividades que a compõem; 
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� 4 FB ‘s (texto a azul): 
 

→ ID 4, de dimensão 8 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada 
pelas actividades: Entrega de Equipamento > Montagem, intersecta a CC, i.e. antes da 
actividade: Apoio à Entrada em Produção; 
 
→ ID 10, de dimensão 17 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada 
pelas actividades: Desenho Técnico > Implementação, intersecta a CC, i.e. antes da 
actividade: Elaboração dos Materiais de Formação; 

 
→ ID 14, de dimensão 19 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada 
pelas actividades: Testes Integrados > Testes de Carga e Performance, intersecta a CC, 
i.e. antes da actividade: Apoio à Entrada em Produção; 
 
→ ID 26, de dimensão 21 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada 
pelas actividades: Realização/Acompanhamento de Testes de Aceitação > Configuração 
do Ambiente de Qualidade > Configuração do Ambiente de Produção > 
Disponibilização no Ambiente de Qualidade > Disponibilização no Ambiente de 
Produção, intersecta a CC, i.e. antes da actividade: Apoio à Entrada em Produção; 

 
 
� 3 RB’s (texto a verde) de dimensão 0,1 dias cada uma (são apenas mecanismo de 
alerta): 
 

→ ID 6 – Para avisar o recurso Project Manager que vai iniciar a trabalhar numa 
actividade crítica – o Desenho Funcional; 
 

→ ID 16 – Avisa o recurso Project Manager que vai começar a trabalhar na actividade 
crítica: Elaboração dos Materiais de Formação; 
 

→ ID 25 – Alerta o recurso SW Architect 1 que proximamente irá ser afecto à realização 
da actividade crítica: Apoio à Entrada em Produção. 

 
 

O Projecto 2 (Figura 4.2), nos mesmos moldes que o Projecto 1, apresenta uma duração 
estimada total de 102 dias, com inicio previsto para o dia 05/07/2010 e conclusão prevista 
para 24/11/2010.  
 
Neste caso as reservas temporais são idênticas às do Projecto 1 pois as redes dos projectos são 
em tudo semelhantes (em actividades e sua duração, em recursos, nas dependências técnicas e 
de recursos). Temos então: 
 
� 1 PB (a texto vermelho) de dimensão 42, 25 dias; 
� 4 FB ‘s (a texto azul) de dimensão respectivamente 8, 17, 19 e 21 dias; 
� 3 RB’s (a texto verde) de dimensão 0,1 dias cada uma (mecanismos de alerta). 
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Projecto 2: 

 
Figura 4.2 - Calendarização do Projecto 2 pela CCPM 

 
O Projecto 3 (Figura 4.3) apresenta uma duração estimada total de 117 dias, com inicio 
previsto para o dia 05/07/2010 e conclusão prevista para 15/12/2010.  
 
Para o Projecto 3 as reservas temporais já vão ter diferente dimensão devido às diferenças de 
duração estimada de certas tarefas face aos outros 2 projectos, embora as redes dos projectos 
sejam idênticas.Vamos ter neste caso as seguintes reservas (Figura 4.3): 
 
� 1 PB (a texto vermelho) de dimensão 55,5 dias no final da CC, para a proteger da 
variabilidade ao longo da Cadeia; 
 
� 4 FB ‘s (a texto azul): 

 
→ ID 4, de dimensão 5 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada pelas 

actividades: Entrega de Equipamento > Montagem, intersecta a CC, i.e. antes da 
actividade: Apoio à Entrada em Produção; 
 

→ ID 10, de dimensão 20 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada pelas 
actividades: Desenho Técnico > Implementação, intersecta a CC, i.e. antes da 
actividade: Elaboração dos Materiais de Formação; 
 

→ ID 14, de dimensão 23 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada pelas 
actividades: Testes Integrados > Testes de Carga e Performance, intersecta a CC, i.e. 
antes da actividade: Apoio à Entrada em Produção; 
 

→ ID 26, de dimensão 25 dias – no ponto em que a Cadeia Não-Crítica formada pelas 
actividades: Realização/Acompanhamento de Testes de Aceitação > Configuração do 
Ambiente de Qualidade > Configuração do Ambiente de Produção > Disponibilização 
no Ambiente de Qualidade > Disponibilização no Ambiente de Produção, intersecta a 
CC, i.e. antes da actividade: Apoio à Entrada em Produção; 

 
� 3 RB’s (a texto verde) de dimensão 0,1 dias cada uma (mecanismos de alerta), em tudo 
idênticos aos dos dimensionados para os cronogramas dos Projectos 1 e Projecto 2. 
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Projecto 3: 

 
Figura 4.3 - Calendarização do Projecto 3 pela CCPM 

 
Calendarizámos assim cronogramas adequados para os três projectos individuais pela 
metodologia CCPM. Com a aplicação dos princípios da CCPM foi possível “cortar” as 
estimativas das durações das actividades para metade, estabelecer a rede de cada projecto, 
resolver os conflitos de recursos, identificar a Cadeia Crítica do projecto e finalmente 
dimensionar e inserir as reservas temporais mais fiáveis para o combate à variabilidade. 
 
Para uma melhor visualização apenas dos elementos mais relevantes dos cronogramas das 
Figuras 4.1 a  4.3, i.e.,  em que sobressaiam a Cadeia Crítica (actividades com parte superior a 
vermelho nos Gantt) e as reservas (elementos com texto a cor que não o negro), o ProChain™ 

permite-nos aplicar um filtro sobre todas as actividades do projecto, usando o comando  
da barra de ferramentas do ProChain™ (Figura 4.4 – (b)). Se usarmos desta faculdade em 
cada um dos projectos anteriores obteremos os resultados expostos na Figura 4.5 (de notar que 
a aplicação do filtro não abarca as RB’s). 
 
Como a partir deste momento e ao longo do capítulo iremos constantemente efectuar 
referências a diversos comandos presentes nas barras de ferramentas dos softwares 
ProChain™ e ProChainPipeline™, apresentamos as mesmas na Figura 4.4. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 – Barras de Ferramentas do ProChain™ – (a) e ProChainPipeline™ (b) 
 

Analisando a Figura 4.5 facilmente se depreende que, ao pretendermos efectuar um 
planeamento conjunto dos três projectos, vamos encontrar conflitos na utilização dos recursos 
Project Manager TI̧ SW Architect1e SW Architect2, entre os diversos projectos. 
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(a) Projecto 1: 

 
 
(b) Projecto 2: 

 
 
(c) Projecto 3: 

 
Figura 4.5 - Visualizações das CC e Reservas Temporais dos projectos 
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Na calendarização dos múltiplos projectos do nosso Caso Prático pela Cadeia Crítica (CCPM) 
existindo conflitos de recursos, devemos seguir uma série de passos, que a seguir se 
descrevem: 
 
♦ Passo 1 – Estabelecer prioridades dos projectos 
  
Quando explanámos esta matéria no subcapítulo 3.2.2.4, referimos que existem inúmeras 
medidas que ajudam à caracterização da prioridade de cada projecto, tendo realçado entre os 
itens mais importantes: 
 
a) A criticidade dos compromissos actuais (prazos contratados) 
b) O valor dos projectos para a Organização (€) 
c) Uso do recurso restrição (unidades) 
d) Receitas por unidade de restrição (€/homem ou €/máq) 
e) Receitas por unidade de tempo (€/dia) 
f) Nº de Projectos terminados por unidade de tempo (Nº de projectos/ano) 
 
Como estamos a fazer o planeamento prévio dos novos projectos, e sendo assim ainda não 
possuímos quaisquer dados da sua execução (nem existe historial), as alíneas d, e e f não são 
aplicáveis. 
 
Por se tratar de projectos em tudo semelhantes, só diferindo entre si na localização da 
implementação, não é possível usar as medidas das alíneas b, c e d para dar mais prioridade a 
qualquer um dos projectos face aos seus concorrentes. 
 
Pelo que resta-nos aplicar a medida da alínea a - Criticidade dos compromissos actuais 
(prazos contratados). Os diferentes valores que cada projecto toma neste parâmetro podem 
reflectir várias incidências: p.ex.: o grau de oportunidade no desenvolvimento do projecto e 
seu impacto no mercado actual, a taxa de retorno financeiro do projecto para o Organização, 
orientações estratégicas da administração da Organização, etc.  
 
Neste caso de estudo, foram estabelecidas diferenças para as datas de conclusão-alvo: 
 
• Projecto 1 - 15/10/2010 
• Projecto 2 – 22/10/2010 
• Projecto 3 – 19/10/2010 
 
 
Pelo que teremos de alterar as prioridades atribuidas pelo ProChain™ por defeito (Figura 4.6) 
para dar maior prioridade estratégica ao Projecto 1, seguidamente ao Projecto 3 e só depois ao 
Projecto 2 (Figura 4.7). 
 
Na prática, ao usarmos um software específico da Cadeia Crítica como o ProChainPipeline™ 
na programação de múltiplos projectos, o único comando adicional que podemos dar (além de 
ter definido as datas de conclusão-alvo obviamente) ocorre na altura do carregamento dos 
vários projectos no Master Project ou Plano de Sincronização – o que ocorre no Passo 3 da 
Calendarização (descrito mais adiante). 
 
Contudo, para que tratemos este assunto no seu espaço adequado apresentamos agora como 
efectuar essa definição de prioridades. 
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Após carregarmos o Master, a janela de diálogo de Project Manager apresenta o aspecto da 
Figura 4.6: 
 
 

 
Figura 4.6 - Project Manager (ProChain) 

 
 
Para alterarmos a ordem de prioridade estratégica dos projectos no acesso ao tambor em caso 
de conflito, recorremos às setas localizadas na parte lateral direita da janela de diálogo (vide 
Figura 4.6 ou 4.7): 
 

 - Aumenta a prioridade do projecto seleccionado 
 

 - Diminui a prioridade do projecto seleccionado 
 
 
Adaptando ao nosso caso de estudo, e face ao anteriormente exposto sobre a ordem de 
prioridade dos projectos: Projecto 1 > Projecto 3 > Projecto 2, vamos ter (Figura 4.7): 
 
O que se espera é que os projectos com maior prioridade vejam o seu inicio previsto ser 
adiantado pois estamos a programar em ALAP em relação à data de conclusão-alvo.  
 
Quanto à lógica de tratamento dos conflitos no uso de recursos, o software possui as suas 
próprias heurísticas. Esse assunto não faz parte dos objectivos desta dissertação debater. 
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Figura 4.7 - Alterar prioridades dos projectos 

 
 
♦ Passo 2 – Identificar o recurso “Tambor” ou Sincronizador 
 
Nos projectos do nosso caso de estudo verificámos que existem dois recursos que apresentam 
um perfil de maior quantidade de trabalho (idêntica e igual a 76,3%) – o SW Architect 1 e o 
SW Architect 2, apresentando ambos conflitos na sua utilização nos vários projectos (Figura 
4.9). Contudo, como o SW Architect 1 toma parte nas cadeias críticas individuais de todos os 
projectos, vamos eleger este recurso para Tambor em detrimento de SW Architect 2 . 
 
Este recurso - o tambor (drum resource), será o responsável pelo lançamento sincronizado de 
projectos no seio da organização e por marcar o ritmo de desenvolvimento dos projectos, i.e. é 
este recurso o responsável pela coordenação do mecanismo tambor- reserva-corda (DBR) que 
está por detrás de toda a metodologia de calendarização da CCPM. 
 
Assim, ao criarmos o ficheiro Master com as ferramentas do ProChain™ (correspondente ao 
Plano de Sincronização), teremos de identificar o recurso SW Architect 1 como Pacing 
Resource, denominação dada pelo ProChain™ ao tambor. 
 

Para tal deve-se aceder ao comando ProChainPipeline™ -  e na janela de diálogo que 
surge seleccionar a opção Resource Manager…(vide Figura 4.8).  
 
Ao clicar nessa opção surge nova caixa de diálogo (Figura 4.9), que nos permite seleccionar 
qual o recurso que vai ser o tambor (o SW Architect1) através do comando View Pacing e 
definir qual a Reserva de Capacidade, CCB, em função da capacidade média utilizada do 
tambor. Leach (2005b) sugere que esta Reserva tenha a dimensão de 25% da capacidade de 
resposta do tambor.   
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Figura 4.8 – ProChainPipeline™ 

 
Nota: Assume-se que nesta altura o carregamento dos recursos necessários ao desenvolvimento dos projectos já 
foi anteriormente efectuado no ficheiro Master, embora isso seja na realidade efectuado no Passo 3 – Elaboração 
do Plano de Sincronização.  
 
 
 
 

 
Figura 4.9 - Definição do SW Architect 1 como “Tambor” 
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Figura 4.9 (Cont.) 

 
♦ Passo 3 - Estabelecer o Plano de Sincronização, ou Drum Schedule 
 
O plano de sincronização consiste em tarefas do sincronizador ordenadas por precedência, 
reservas de capacidade e intervalos naturais que resultam da relação procura versus 
disponibilidade deste recurso. A estes intervalos “vazios” podem ser atribuídas tarefas de 
novos projectos que se queiram programar, sem ter impacto negativo nas datas de entrega dos 
projectos já existentes. 
 
Para desenvolver este plano, determina-se de antemão a prioridade estratégica de cada 
projecto (vide o anterior Passo 1 da Calendarização de Múltiplos Projectos) de modo que 
sempre que surgem conflitos, as tarefas do sincronizador relativas ao projecto de maior 
precedência são antecipadas no tempo, juntamente com o respectivo cronograma restante, 
minimizando desta forma o impacto da variabilidade de execução de tarefas de precedências 
mais baixa. 
 
Para criar o Plano de Sincronização, tal como no Passo 2, acedemos ao comando ProChain 

Pipeline™ - , e na janela de diálogo que surge (Figura 4.10): 
 

 
Figura 4.10 – Comandos Edit e Project Manager 

1 

2 
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Vamos seleccionar consecutivamente: 
 
1. Edit…, que nos permite editar o perfil de calendarização a aplicar pelo 
ProChainPipeline™. Nas opções relativas ao Scheduling optamos por Reschedule All,  Pace 
All e definimos a Flow Expansion como sendo 0% (Figura 4.11): 
 
 
 

 
Figura 4.11 - Janela de Edit 

 

 

2. Project Manager…, que nos permite adicionar os projectos que vamos calendarizar no 
nosso Master, i.e., no Plano de Sincronização, sob a “batuta” do tambor, que é o SW 
Architect1.  
Para adicionar cada um dos projectos ao Master devemos clicar na opção Add Project, 
pesquisando depois pela localização do Projecto no disco do computador, e optando pela 
opção Copy Resouces (vide Figura 4.12). 
 

O
pções de 

S
cheduling 
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Figura 4.12 - Janela de Project Manager 

 
 
Ao surgir a janela de diálogo abaixo para cada projecto, seleccionam-se todos os recursos de 
modo a que constem da pool de recursos do Master (Figura 4.13). 
 
 

 
Figura 4.13 - Selecção de Recursos para a Pool 

 
Quando se clica em Apply Profile na janela de ProChainPipeline™, o software gera o Plano 
de Sincronização ou Master Project, inserindo desde logo Reservas de Capacidade (CCB) – a 
verde, entre as utilizações do tambor nos vários projectos, para evitar que eventuais atrasos na 
realização de uma tarefa crítica num projecto se repercutam para o projecto onde o tambor vai 
trabalhar de seguida. O resultado é o da Figura 4.14. 
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Figura 4.14 - Plano de Sincronização gerado 

 
♦ Passo 4 – Inserir Reservas de Tambor (DB) 
 
Chegados a este ponto, e visto o ProChainPipeline™ inserir automaticamente as Reservas de 
Capacidade (CCB) – a verde, no Plano de Sincronização gerado da Figura 4.14, apenas nos falta 
inserir Reservas de Tambor (DB), a castanho, nos cronogramas individuais de cada projecto, 
dimensionadas como se de reservas de alimentação se tratassem. Esta inserção fará aumentar um 
pouco a duração estimada dos projectos mas ajudará a proteger a realização das actividades 
críticas (em que o Tambor toma parte activa), e assim evitar atrasos no(s) projecto(s). 
 
Na calendarização do Projecto 1, o qual já se encontra sincronizado com os restantes pela acção 
do recurso Tambor – SW Architect 1 no Passo 3, obtemos o exposto na Figura 4.15, onde temos a 
relatar a inserção das seguintes 3 Reservas de Tambor, denominadas como PRB na Figura: 
 

� DB com ID 4, de dimensão 8 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Montagem; 
 

� DB com ID 7, de dimensão 25 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Program 
Management, realizada pelo Project Manager TI; 
 

� DB com ID 21, de dimensão 30 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Preparação e 
Realização de Formação, realizada pelo Project Manager TI. 

 
Do mesmo modo, para o Projecto 2 obtemos o exposto na Figura 4.16 podendo relatar a inserção 
das mesmas Reservas de Tambor e com as mesmas dimensões.  
 
Já para o Projecto 3, obtém-se o cronograma final da Figura 4.17, no qual temos a destacar: 
  

� DB com ID 4, de dimensão 5 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Montagem; 
 

� DB com ID 7, de dimensão 25 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Program 
Management, realizada pelo Project Manager TI; 
 

� DB com ID 21, de dimensão 31 dias, que protege a actividade crítica Apoio à Entrada em 
Produção, realizada pelo Tambor – SW Architect 1 de atrasos na actividade Preparação e 
Realização de Formação, realizada pelo Project Manager TI. 

 
Após estas inserções chegamos ao fim da calendarização de múltiplos projectos pela Cadeia 
Crítica (CCPM), nos moldes como ela é advogada pelos principais estudiosos tais como Leach, 
Newbold, Patrick, Schragenheim, Kendall, etc. 
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Projecto 1: 

 
Figura 4.15 - Cronograma do Projecto 1 (sincronizado) 
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Projecto 2: 

 
Figura 4.16 - Cronograma do Projecto 2 (sincronizado) 
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Projecto 3: 

 
Figura 4.17 - Cronograma do Projecto 3 (sincronizado) 
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4.2 Principais Conclusões 
 
Relativamente ao Caso de Estudo, foi possível fazer um simulacro na prática de todo o 
método de calendarização de múltiplos projectos pela CCPM em ambiente de restrição de 
recursos usando o ProChain™ e o ProChainPipeline™. Efectivamente, comparando os 
cronogramas obtidos para os 3 projectos pela CCPM no Caso Prático, com o calendarizado 
pelas técnicas clássicas (PERT/CPM) no subcapítulo 5.1, utilizando apenas os comandos 
típicos do MS Project™, é possível obter reduções na duração calendarizada de cada projecto 
na ordem dos 60% (projectos com duração estimada de 14 meses pelas metodologias clássicas 
têm duração estimada de 5 meses pela CCPM). 
 
Com este caso de estudo confirmou-se a CCPM como sendo uma metodologia válida e 
eficiente, com relativa facilidade de aplicação na calendarização de múltiplos projectos com 
restrição de recursos. 
 
Partindo de algumas regras básicas e de um procedimento sequencial (método também por 
nós proposto) foi possível calendarizar com sucesso um Plano de Sincronização e 
cronogramas individuais sincronizados dos 3 projectos que compunham o Caso Prático, 
recorrendo ao software específico ProChain™, pelo que podemos concluir que foi cumprido 
integralmente o terceiro Objectivo Geral desta dissertação – Testar com sucesso o modelo 
lógico proposto (vide Figura 3.20) em sede de Caso de Estudo. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDO DE CENÁRIOS, SIMULACROS e REPORTS 
 
 

Ao longo deste capítulo faremos o estudo de diversos cenários e/ou comparações, de modo a 
validar modelos e/ou poder avaliar da maior fiabilidade de determinadas metodologias para a 
calendarização de múltiplos projectos em ambiente de restrição de recursos. São as seguintes 
as análises que serão apresentadas: 

 
i. No exemplo do Caso Prático, efectuar a comparação dos cronogramas individuais 

obtidos para cada projecto individual em ambiente de múltiplos projectos pela CCPM 
(usando ProChain™ +ProChainPipeline™) Vs obtido pelas técnicas clássicas (usando 
MS Project™); 

 
ii.  No exemplo do Caso Prático, comparar os relatórios clássicos que se obtém com o MS 

Project™ (técnicas clássicas) Vs relatórios adicionais obtidos com o ProChain™ 
(CCPM), simulando para tal atrasos e respectivas actualizações das reservas temporais 
na execução dos projectos; 

 
De relembrar que anteriormente, no subcapítulo 3.2.4 desta dissertação já foi apresentado um 
simulacro da aplicação do método proposto por Walker (1998) para identificação da Cadeias 
Críticas em ambiente de múltiplos projectos, recorrendo ao software ProChain™; 

 

5.1 Comparação das Calendarizações CCPM Vs metodologias tradicionais 
 

Efectua-se neste cenário um estudo comparativo das calendarizações obtidas para cada um 
dos projectos do nosso caso de estudo no ambiente de múltiplos projectos encontrando 
diferenças entre o que é gerado pela metodologia CCPM e que é também obtido pelas 
metodologias tradicionais. 
 
As calendarizações ou cronogramas individuais de cada projecto em ambiente de múltiplos 
projectos obtidas pela CCPM, são exactamente os últimos outputs apresentados no final do 
anterior capítulo 4 - Caso Prático.  
 
Pelas metodologias tradicionais e, recorrendo ao software MS Project™, podemos efectuar a 
calendarização inserindo simultaneamente os 3 projectos num só cronograma e procedendo à 
resolução dos conflitos de recursos.  
 
Obtemos o exposto na Figura 5.1, onde uma das constatações imediatas é a de que com as 
metodologias tradicionais os projectos vão ser concluídos mais tarde (perto do final do mês de 
Agosto de 2011), não havendo qualquer diferenciação ao nível de prioridades entre os 
projectos 1, 2 e 3, daí terminarem sensivelmente todos na mesma altura. 
 
Além disso, embora as metodologias tradicionais, com o endereçamento que o MS Project™ 
faz do RCPSP, consigam resolver os conflitos no uso dos recursos, estas metodologias não 
prevêem à partida qualquer mecanismo de prevenção contra eventuais atrasos que possam 
ocorrer aquando da execução, ao contrário das reservas temporais na CCPM. 
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Figura 5.1 – Calendarização dos 3 projectos pelas metodologias clássicas (usando MS Project™) 

 
Como as durações estimadas para as actividades são pessimistas e neste caso 
aproximadamente o dobro das da CCPM, com cada recurso a inserir a sua própria 
“segurança” (em vez de reservas de segurança “globais” nos finais das cadeias, típicas da 
CCPM), a calendarização dos projectos deve cumprir pressupostos bem mais rígidos (uma 
data de inicio e uma data de fim), sem que seja possível “ganhar” tempo facilmente após uma 
conclusão mais cedo de uma actividade durante a execução. 
 
A CCPM prevê também a existência de um recurso tambor (o recurso com mais carga de 
trabalho) que é responsável pela sincronização dos cronogramas dos vários projectos. Nas 
metodologias tradicionais este papel não está atribuído. 



- 93 - 
 

5.2 Comparação entre Reports da CCPM Vs Reports Clássicos  
 
Neste subcapítulo procuramos apresentar exemplos dos vários tipos de relatórios que a CCPM 
e as técnicas tradicionais disponibilizam para o Controlo e Monitorização dos projectos 
durante a fase de execução dos mesmos, mediante simulação de actualização do estado de 
execução das actividades. Para tal iremos recorrer ao exemplo de múltiplos projectos do Caso 
Prático anteriormente apresentado no capítulo anterior. 

5.2.1 Reports Clássicos 
 
Os relatórios a seguir apresentados são os mais importantes dos que podemos obter relativos a 
esta temática, utilizando os comandos Reports… e Visual Reports do menú Report do MS 
Project™. Não serão apresentados relatórios relativos ao conceito de custo, tais como o de 
Earned Value ou de Cash Flow visto não terem sido tomadas em conta esse tipo de 
considerações para a calendarização – o foco da nossa análise é o tempo (duração dos 
projectos) e a resolução dos conflitos de recursos. 
Apresentam-se inicialmente os relatórios básicos no instante t=0 de Execução, correspondente 
à data de 25/06/2010 (inicio esperado do Projecto 1) e posteriormente os relatórios 
actualizados da execução das actividades à data de 01/04/2011 (data escolhida por comportar 
desde logo diferentes casos de estado de execução das actividades). 
 

� Em 25/06/2010 (t=0): 
 

Na Figura 5.2 podemos visualizar o Relatório de Estado das Actividades Críticas, que de entre 
um total de 5776 horas de trabalho nos múltiplos projectos do nosso exemplo do Caso Prático, 
distingue entre 4344 horas de trabalho em actividades não-críticas e 1432 horas em 
actividades críticas. 
 
Na Figura 5.3 encontramos uma Listagem das Actividades Críticas no ambiente de múltiplos 
projectos, conforme identificadas pelo MS Project™. Neste caso as actividades críticas 
pertencem todas ao Projecto 1 e são realizadas pelos recursos Project Manager TI, SW 
Architect 1 e SW Architect 2. Aqui reside uma das diferenças face à CCPM, onde as 
actividades críticas são apenas aquelas que são endereçadas pelo Tambor – no caso, o SW 
Architect 1. 
 
A Figura 5.4 expõe o Relatório de Disponibilidade de Recursos, onde para cada um dos 
recursos são apresentados dois itens, a quantidade de Trabalho (Work) em horas a que já está 
afectado e a Disponibilidade Remanescente (Remanining Availability) em horas para 
afectações futuras. Analisando a Figura 5.4. conseguimos verificar ser o recurso SW Architect 
1 o que é utilizado de forma mais intensa, com maior valor de Trabalho – 2328 horas e menor 
valor de Disponibilidade Remanescente – 108 horas. Comprova-se também aqui a validade da 
opção por nós tomada no Caso Prático em escolher este mesmo recurso – o SW Architect 1 
para Sincronizador na aplicação do método de calendarização de múltiplos projectos pela 
Cadeia Crítica.  
 
De referir que o recurso SW Architect 2 apresenta também elevado nível de afectação de 
trabalho, participando em grande parte das actividades críticas dos Projectos (vide Figuras 5.3 
e 5.4). 
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Figura 5.2 – Relatório do Estado das Actividades Críticas 
 
 
Na Figura 5.5 apresenta-se o Resumo do Trabalho por Recurso, onde de um modo gráfico e 
mais intuitivo se demonstra o atrás exposto, i.e., os maiores níveis de afectação de trabalho 
dos recursos SW Architect 1 e SW Architect 2. É também identificável que a quantidade de 
Trabalho Corrente (Actual Work) se mantém em 0 horas para todos os recursos pois estamos e 
efectuar o simulacro à data de inicio dos múltiplos projectos (t=0). 
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Figura 5.3 - Listagem das actividades críticas 

Critical Tasks as of 25-06-2010 08:00 
Técnicas Tradicionais 

2 

2 

2 

2 
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Figura 5.4 - Relatório da disponibilidade dos recursos
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Figura 5.5 – Resumo do trabalho por recurso 

 
 

� Em 01/04/2011: 
 
Simulamos alguns atrasos ocorridos na execução dos projectos até esta data (actividades 
identificadas a texto vermelho na Figura 5.6) de modo a se obterem os reports actualizados. 
 
Esses atrasos são os seguintes: 
 
Projecto 1: 

• Desenho Técnico – de 7 para 12 dias 
• Implementação – de 60 para 75 dias 

 
Projecto 2: 

• Entrega Equipamento RFID – de 30 para 40 dias  
 
Projecto 3: 

• Program Management – de 100 para 150 dias 
• Implementação – de 70 para 100 dias 
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Figura 5.6 – Simulacro da execução do planeamento tradicional a 01/Abr/2011 com atrasos 

 
 
 
 

01/04/2011 
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Como os projectos já estão em execução (logo os níveis de Trabalho Corrente – Actual Work 
são positivos) e face aos atrasos verificados, vamos notar alterações significativas nos Reports 
anteriormente apresentados para o momento t=0 (à data de 25 Junho 2010). 
 
As modificações mais importantes a referir no relatório de Resumo do Trabalho por Recurso 
actualizado (Figura 5.7) são as seguintes: 
 

� Os recursos Empresa TI e Project Manager TI estão prestes a terminar a sua 
participação nos projectos, com níveis de Trabalho Corrente - Actual Work (i.e, já 
realizado) de 100% e aproximadamente 90% respectivamente; 
 

� Os atrasos inseridos nos projectos levaram a uma situação de ruptura do recurso SW 
Architect 1, em que a Disponibilidade para Trabalhar (Work Availability) é inferior ao 
Trabalho (Work) que lhe foi afecto. Esta ruptura terá implicações directas no prazo de 
conclusão dos projectos no futuro. Aliás pode ver-se directamente este facto ao avaliar 
que a Disponibilidade Remanescente (Remaining Availability) deste recurso é inferior 
ao que lhe falta trabalhar (diferença entre níveis de Trabalho - Work e Trabalho 
Corrente – Actual Work); 

 
� O recurso SW Architect 2 parece ter ainda Disponibilidade Remanescente suficiente 

para cobrir as solicitações futuras até ao fim dos múltiplos projectos. 
 

 

 
Figura 5.7 – Resumo do trabalho por recurso (actualizado à data de 01/Abr/2011) 
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Relativamente ao Relatório actualizado da Disponibilidade dos Recursos (Figura 5.8) temos a 
registar um aumento global do Trabalho – Work nos projectos, de 5776 horas (estimado em 
t=0) para 6716 horas, à data do simulacro de actualização. Todos os recursos viram ser 
aumentado a quantidade de Trabalho que lhes foi afecta, muito particularmente o SW 
Architect 1, que teve a maior subida, de 2328 horas para 2728 horas, o que levou a que este 
recurso não tivesse capacidade de resposta para as solicitações e tivesse “estrangulado” – daí 
aparecer no relatório identificado com uma “bandeira vermelha”. 

 Na Figura 5.9 é apresentada a Lista das Actividades em Execução, à data do simulacro - 
01/Abril/2010. Neste caso a única actividade em execução é a Implementação, sendo que 
podemos avaliar o desenvolvimento da sua execução ao longo do tempo e quais os recursos 
envolvidos – o SW Architect 1 e o SW Architect 2. 

A Figura 5.10 proporciona-nos uma avaliação completa de todas as Actividades Concluídas 
nos projectos até à presente data. Entre os itens que é possível analisar encontram-se:  

→ O ID e Nome da Actividade; 
→ A Duração da Actividade; 

→ A Data de Inicio e a Data de Fim; 
→ A % de Conclusão 

→ O Custo 
→ As Horas de Trabalho Efectivo 

 
Como ao longo desta dissertação, nomeadamente no caso Prático e nos Simulacros, optámos 
por não indexar Custos à utilização dos Recursos, no nosso caso esta variável será sempre 
nula. 

Finalmente, na Figura 5.11 expomos um exemplo de Lista de Actividades por Realizar. 
Escolhemos a Lista do SW Architect 1 por ser ele o recurso mais carregado e logo dever ser 
considerado o mais importante no contexto da Organização.  

Os itens presentes neste tipo de relatório são os seguintes: 

→ O ID e Nome da Actividade; 

→ A Duração Estimada da Actividade; 
→ As Actividades Predecessoras 

→ Os Recursos que realizam as Actividades 
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Figura 5.8 - Relatório da disponibilidade dos recursos (simulacro à data de 01/Abr/2011) 
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Figura 5.9 – Lista de actividades em execução 

Tasks in Progress as of 01-04-2011 18:00 
Técnicas Tradicionais 

2 

2 

2 

2 
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Figura 5.10 – Lista de Actividades Concluidas  

Completed Tasks as of 01-04-2011 18:00 
Técnicas Tradicionais 
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Figura 5.10 (cont.) 

Completed Tasks as of 01-04-2011 18:00 
Técnicas Tradicionais 
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Figura 5.11 – Lista de Actividades a Realizar pelo SW Architect 1 entre Março e Junho de 2011

To do List as of 01-11-2010 18:00 
Técnicas Tradicionais 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
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5.2.2 Reports da CCPM 
 
Para o caso da CCPM vamos tomar como Data de Avaliação de Estado dos projectos o dia 1 
de Novembro de 2010 considerando que até essa data ocorreram os seguintes atrasos (nas 
mesmas actividades que no caso do simulacro efectuado para as técnicas tradicionais): 
 
Projecto 1: 

• Desenho Técnico – de 3,25 para 6 dias 
• Implementação – de 29,75 para 35 dias 

 
Projecto 2: 

• Program Management – de 50 para 54 dias 
• Implementação – de 29,75 para 40 dias 

 
Projecto 3: 

• Entrega Equipamento RFID – de 10 para 15 dias  
 
E ainda um atraso adicional: 

• +5 dias na duração da actividade “Apoio è entrada em Produção” do Projecto 3 (a 
qual pela calendarização CCPM já foi executada à data de 01 Novembro 2010 
enquanto pelas técnicas tradicionais ainda não foi executada).  

 
De resto, usando a CCPM como metodologia de calendarização de múltiplos projectos obtém-
se cronogramas que a permanecerem estáveis indicam que todos os 3 projectos já estão 
terminados nesta data, mesmo considerando os atrasos verificados (vide Figuras 4.15, 4.16 e 
4.17). 
 
A aplicação da CCPM na gestão de múltiplos projectos recorrendo a um software add-in ao 
MS Project™ como o ProChain™ tem como vantagem o facto de além de ser poderem obter 
todos os reports clássicos do Project™, podermos também fazer a análise do consumo das 

reservas através do comando de Bufffer Report - . e avaliar especificamente o consumo 

das PB’s face à percentagem de conclusão das cadeias, usando o comando Fever Chart - . 
 
Obtendo o Relatório de Estado de Consumo das Reservas Temporais do Projecto 1 (Figura 
5.12) confirmamos as seguintes actualizações nas reservas: 
 

→ FB com ID 12 – 47% de reserva consumida (restam ≅9 dos 17 dias) 
→ DB com ID 21 – 26% de reserva consumida (restam ≅22 dos 30 dias) 
→ As restantes reservas permaneceram intactas com os atrasos verificados. 

 
No Relatório de Estado de Consumo das Reservas Temporais do Projecto 2 (Figura 5.13) 
confirmamos as seguintes actualizações: 
 

→ FB com ID 12 – 72% de reserva consumida (restam ≅5 dos 17 dias) 
→ DB com ID 21 – 44% de reserva consumida (restam ≅17 dos 30 dias) 
→ DB com ID 7 – 16% de reserva consumida (restam 21 dos 25 dias) 
→ PB com ID 31 – 13% de reserva consumida (restam ≅28 dos 32 dias) 
→ As restantes reservas permaneceram intactas com os atrasos verificados. 
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No Relatório de Estado de Consumo das Reservas Temporais do Projecto 3 (Figura 5.14) 
encontramos as seguintes actualizações: 
 

→ DB com ID 4 – 100% de reserva consumida (restam 0 dos 5 dias) 
→ FB com ID 5 – 100% de reserva consumida (restam 0 dos 5 dias) 
→ PB com ID 31 – 21% de reserva consumida (restam ≅33 dos 42 dias) 
→ As restantes reservas permaneceram intactas com os atrasos verificados. 

 

Ao elaborarmos a carta de Estado de Portfolio ou Fever Chart da nossa Organização (Figura 
5.15), verificamos que à data de 01 de Novembro 2010, todos os 3 projectos chegaram ao fim 
mantendo-se dentro da zona verde da Fever Chart. O Projecto 1 não chegou a consumir 
nenhuma parte da sua reserva de projecto ao longo do projecto, o Projecto 2 consumiu cerca 
de 13% e o Projecto 3, 21% do total da reserva. 
 
Caso os projectos ainda não tivessem terminado dir-se-ia que estavam muito bem 
encaminhados para serem concluídos dentro dos prazos estimados, não necessitando de 
qualquer acção adicional. 
 

5.2.3 Conclusão 
 
Se nos cingirmos apenas à questão dos Reports, e tendo em conta que estes são 
proporcionados pelas ferramentas informáticas de apoio que se utilizam na gestão de 
projectos (normalmente o MS Project™) podemos afirmar que as técnicas clássicas (o CPM e 
a PERT) nos fornecem muita informação importante, num formato organizado e de simples 
leitura e análise. 
 
Contudo, as aplicações informáticas de apoio à implementação da CCPM que funcionam 
como add-in ao MS Project™ apresentam uma mais-valia que é a de aproveitarem tudo o que 
de bom este software proporciona (nomeadamente os Reports, caso necessário) e ainda 
permitir a elaboração de relatórios e cartas específicas da CCPM (mais viradas para a 
avaliação da componente temporal), tais como os relatórios do Estado de Consumo das 
Reservas Temporais e as Fever Charts. Ou seja, uma das vantagens da CCPM é o facto de 
prestar alguma informação adicional a todos os intervenientes nos projectos, nomeadamente 
no que diz respeito ao controlo da execução dos projectos e ao estado das reservas. 
 
Recordemos agora o que procurámos fazer na presente componente prática da dissertação:  
 
− No Capítulo anterior colocámos em prática com sucesso o modelo lógico proposto para a 
calendarização de múltiplos projectos pela CCPM;  
 
−  No Capítulo 5 começámos por evidenciar as vantagens da calendarização de múltiplos 
projectos pela CCPM face às metodologias clássicas tendo por base o tratamento dado por 
ambas ao Caso de Estudo e posteriormente avaliámos a quantidade, qualidade e importância 
da informação transmitida pelos vários Reports que os softwares de apoio à gestão de 
projectos nos proporcionam, concluindo que a CCPM possibilita alguma informação 
adicional, o que pode ser visto como uma vantagem para uma gestão mais rigorosa e eficiente 
dos projectos. 
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Figura 5.12 - Estado do consumo das Reservas do Projecto 1 (simulação à data de 01/Nov/2010) 
 
 
 
 
 
 
 

ProChain Non-Resource Buffers as of 01-11-2010 18:00 
Projecto 1 pela CCPM 
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Figura 5.13 - Estado do consumo das Reservas do Projecto 2 (simulação à data de 01/Nov/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProChain Non-Resource Buffers as of 01-11-2010 18:00 
Projecto 2 pela CCPM 



- 110 - 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 5.14 - Estado do consumo das Reservas do Projecto 3 (simulação à data de 01/Nov/2010) 
 
 
 
 
 
 
 

ProChain Non-Resource Buffers as of 01-11-2010 18:00 
Projecto 3 pela CCPM 
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Figura 5.15 - Estado do Portfolio de Projectos ou Fever Chart 

�  
 

Projecto 2 

Projecto 1 

Projecto 3 •  
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5.3 Síntese, Análise e Discussão dos Resultados Obtidos 
 

 
Pretende-se aqui discutir os resultados dos Simulacros efectuados ao longo de presente capítulo 
e da eficiência prática do ProChain™ enquanto software específico para a aplicação da 
metodologia da Cadeia Crítica na gestão de múltiplos projectos. 
 
Na comparação da calendarização dos múltiplos projectos obtida pelas metodologias clássicas 
(subcapítulo 5.1) face ao que se tinha programado segundo a lógica proposta pela CCPM, 
verificam-se claramente vantagens na utilização da CCPM, com a obtenção de datas previstas 
de conclusão dos projectos muito mais cedo, além de combater a incerteza na duração das 
actividades.  
 
Ao nível de Reports, os softwares específicos de aplicação da CCPM adicionam ainda algumas 
funcionalidades extras na ajuda ao controlo e monitorização dos projectos por parte dos 
gestores de projecto e dos gestores de tarefa. O facto de disponibilizarem relatórios 
actualizados do estado de consumo das reservas e um gráfico de Estado do Portfolio (Fever 
Chart) actualizado, que permite facilmente avaliar de eventuais desvios na execução dos 
projectos face ao inicialmente estimado são mais-valias para a Organização. No estudo de 
cenário que efectuámos no subcapítulo 5.2, verificou-se que com a actualização dos 
cronogramas dos projectos após a inserção de alguns atrasos, ocorria em alguns casos o 
consumo de certas reservas temporais (Figuras 5.12, 5.13 e 5.14). Também, pela análise na 
Fever Chart do consumo da reserva de projecto (PB) face à % de projecto concluído (Figura 
5.15) podem-se tomar decisões imediatamente em sede de reunião de gestão de projecto, tais 
como:  recalendarizar o que falta de determinado projecto, parar definitivamente ou “congelar” 
determinado projecto, etc. As técnicas clássicas não apresentam à primeira vista este tipo de 
indicador, que permite de forma tão directa mas devidamente fundamentada tomar decisões de 
fundo sobre o futuro dos diversos projectos activos na Organização. No cenário apresentado 
verificou-se que todos os projectos se concluíram dentro da zona verde pelos que foram 
projectos terminados com sucesso face à calendarização gerada inicialmente. 
 
No capítulo 1 foram definidos os Objectivos Gerais a serem cumpridos com a presente 
dissertação: 
 

i. Efectuar uma revisão teórica actualizada da CCPM no ambiente de múltiplos projectos; 
ii.  Propor um modelo lógico para calendarização prática de múltiplos projectos usando 

metodologia CCPM e software específico;  
iii.  Testar e discutir a aplicabilidade do modelo proposto num Caso de Estudo 
 

Aqui chegados, podemos considerar que à luz dos objectivos definidos estes foram atingidos, 
visto todos eles terem sido cumpridos: partindo-se de uma revisão teórica aprofundada sobre a 
CCPM (Capítulos 2 e 3) foi possível propor um modelo lógico (Figura 3.20) para a 
calendarização de múltiplos projectos pela Cadeia Crítica (CCPM) e testar posteriormente a 
aplicabilidade do mesmo num Caso Prático (Capitulo 4). 
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CAPÍTULO 6: PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

6.1 Principais Conclusões e Contribuições do Estudo 
 
A metodologia de Gestão de Projectos pela Cadeia Crítica (CCPM) preconiza uma redução nas 
durações programadas das actividades para fazer face às tendências humanas de atrasar a 
execução das actividades: a Sindroma do Estudante, a Lei de Parkinson; a Lei de Murphy; a 
Execução Simultânea de Múltiplas Tarefas; a Ausência de Antecipações. 
 
A estimativa da duração da actividade que é requerida ao executante da mesma nas 
metodologias clássicas (e que inclui tempo de segurança “escondido”) com a CCPM toma o 
valor mediano da Função Densidade de Probabilidade (FDP). 
Os tempos de segurança não são incluídos directamente nas durações das actividades mas sim 
num “todo”. O risco, stress e esforço são assim repartidos entre todas as actividades e recursos. 
 
A CCPM desenvolve uma Cadeia Crítica (em vez de um Caminho Crítico), como o principal 
foco do projecto, i.e. a cadeia mais longa de actividades ou recursos dependentes (sejam elas 
dependências finish-start da CPM ou dependências de recurso). No caso de múltiplos projectos 
existe uma restrição comum a todos os projectos – o Tambor, que é o foco do sistema; 
enquanto no caso de projecto único era a própria Cadeia Crítica (e logo as actividades que a 
compõem) que era a “restrição” e foco do sistema. Se o Tambor tiver sido bem definido, a 
Cadeia Crítica de cada projecto deve permanecer inalterável ao longo do(s) projecto(s). 
 
Dimensionam-se e inserem-se reservas temporais no final das cadeias de actividades (críticas e 
de alimentação/não-críticas) – respectivamente reservas de projecto (PB) e reservas de 
alimentação (FB) para proteger dos atrasos que ocorrem na execução do projecto. 
 
Em ambiente de múltiplos projectos devem-se também considerar, além das reservas temporais 
do projecto individual, ainda mais duas reservas: a Reserva de Capacidade (CCB), para 
assegurar que o recurso restrição está disponível quando for necessária a sua utilização no 
projecto e a Reserva de Tambor (DB) para agir como garantia de que o recurso restrição tem 
trabalho para processar quando necessário pelo projecto. Deste modo, a DB funciona como 
uma reserva de alimentação. 
 
Outra das especificidades da CCPM é que o projecto é gerido e implementado como uma 
corrida de estafetas. Quem carrega o bastão corre sempre à volta da pista à sua velocidade 
máxima, rendendo-se os velocistas entre si de modo a que o bastão nunca abrande. Quem está a 
carregar o bastão tem a sua actividade monitorizada ao pormenor, sob o controlo e gestão 
rígidas, sendo todas as restantes actividades de menor prioridade nesse momento. Deste modo, 
as pessoas tendem a focalizar-se melhor na sua actividade, os projectos completam-se mais 
rapidamente e saem mais baratos. O dimensionamento e inserção de Reservas de Recurso (RB) 
como alertas (no caso de projecto único) e de Reservas de Tambor (DB) como garantia de que 
o Tambor não fica parado à espera de trabalho (no caso de múltiplos projectos) são aqui 
deveras importantes para garantir o fluxo e dinâmica de trabalho na Cadeia Crítica. 
 
Para melhor compreensão do exposto na Dissertação e nomeadamente no exposto no Capítulo 
dedicado à CCPM em múltiplos Projectos, distinguimos três Fases da Gestão de Projectos: O 
Planeamento, a Execução e a Monitorização. O Caso de Estudo centrou-se apenas na Fase de 
Planeamento, deixando-se as restantes fases para futuras Investigações e Desenvolvimentos. 
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Foram identificadas 3 diferentes abordagens para a calendarização de múltiplos projectos 
(Abordagem todos juntos, Abordagem projectos sucessivos, Abordagem com Sincronizador) e 
de seguida explanámos todos os passos que compõem o Planeamento pela Abordagem com 
Sincronizador nas suas 2 fases sucedâneas (Fase 1: Planeamento de cada projecto individual 
pela CCPM e Fase 2: Sincronização de múltiplos projectos pela CCPM). 
 
O Tambor é facilmente identificável pela calendarização CCPM. Todos os utilizadores do 
Tambor são identificados e os conflitos resolvidos. Os gestores de projecto preocupam-se 
apenas com o que é importante – gerir a restrição, prevenindo e resolvendo eventuais 
problemas. 
 
Para atingir o objectivo de Maximizar as receitas - T, a CCPM preconiza maximizar a 
utilização do Tambor. A gestão de múltiplos projectos típica é efectuada recorrendo ao Tambor 
como mecanismo sincronizador, gerando e gerindo o Plano de Sincronização, o qual se 
relaciona directamente com a aplicação específica da Teoria das Restrições denominada de 
Tambor-Reserva-Corda (DBR). Neste Plano, o Tambor exerce um papel essencial a marcar o 
ritmo de execução dos projectos, mediante a disponibilidade das Reservas Temporais e as 
folgas existentes no Plano de Sincronização para o lançamento de novos projectos, sendo a 
corda o “alimentador” do sistema que mantém a coordenação do ritmo entre todos os recursos. 
Por os projectos serem geridos centralmente num Plano sincronizado usando a lógica do 
Tambor-Reserva-Corda, os calendários dos projectos individuais mantêm-se consistentes. 
Assim, as pessoas não se sentem confusas nem perdidas. O impacto de um projecto em outros é 
minimizado. A organização mantém-se estável e ocupada de modo produtivo em actividades 
realmente importantes, em vez de mergulhar no caos. Os benefícios da CCPM são sentidos 
muito directamente pelas pessoas, pois sentem-se mais produtivas, menos frustradas e mais 
envolvidas nos objectivos da organização pelo que a moral sobe. 
 
A nível aplicacional, existem desde há alguns anos softwares no mercado que ora actuando 
independentemente ou como add-ins ao Microsoft Project™ permitem a programação de um só 
ou de múltiplos projectos pela CCPM, facilitando a adaptação do praticante à metodologia. 
 

6.2 Principais Benefícios, Dificuldades e Recomendações 
 
Face a tudo o que foi apresentado cumpre-nos tentar resumir quais os principais benefícios e 
dificuldades da gestão de múltiplos projectos pela metodologia da Cadeia Crítica (CCPM): 
 
Principais Benefícios: 
 
→ Transparência e Previsibilidade – a aplicação da metodologia CCPM, com recurso a 

gráficos de Estado do Portfolio dos Projectos ou fever charts em processo de 
Monitorização, fornece-nos uma compreensão simples e clara do estado de cada projecto, 
permitindo prever quando poderá o projecto estar concluído se mantiver a actual 
velocidade de execução, e face a isso actuar se necessário. A monitorização das taxas de 
consumo das reservas dos projectos na fever chart da Organização funciona aqui também 
como mecanismo de aviso prévio. 

 
→ Foco no essencial – a CCPM aplicada a múltiplos projectos foca-se apenas no essencial 

(actividades críticas e tambor) dependendo destes factores a data de entrega dos projectos. 
Durante a execução e recorrendo à gestão das reservas e correspondente avaliação do 
Indice de Penetração na Reserva (BFI), podem-se tomar decisões de recalendarizar os 
projectos devido a alterações nas prioridades específicas das actividades críticas. 
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→ Combate à influência negativa dos comportamentos dos recursos – Além de a própria 
metodologia CCPM prever mecanismos de minimização dos efeitos destas fontes de 
variabilidade em fase de planeamento, os próprios recursos que trabalham nas actividades 
são devidamente instruídos nas boas práticas de combater os comportamentos humanos 
como a lei de Parkinson, a multi-tarefa, a sindroma do estudante, etc. Obviamente, na 
prática nem sempre é possível garantir uma completa eliminação dos mesmos.  
 

→ O modelo lógico proposto para a calendarização de múltiplos projectos pela CCPM (Figura 
3.20) mostrou-se adequado na sua aplicação ao Caso de Estudo (Capítulo 4), através do 
método sugerido nesse mesmo capítulo, no qual se fez uso de softwares específicos de 
apoio à implementação da CCPM.  

 
Principais Dificuldades: 
 
Pese embora tenhamos encontrado vários benefícios com a aplicação da CCPM nas simulações 
efectuadas, devemos também ter alguns cuidados, visto ela apresentar algumas dificuldades. 
Apesar de já ter dado provas de grande sucesso nas organizações que a utilizam, na vida real, 
existem causas que tornam difícil colocar em Prática o que a Teoria advoga: 
 
→ A Dimensão das reservas não possui base sólida – não é uma verdade absoluta afirmar que 

as durações de todas as tarefas possam ser reduzidas em parte ou “cortadas a metade”, 
conforme preconiza Goldratt na Cadeia Crítica, visto que algumas tarefas simplesmente 
demoram o tempo que demoram e, para estas não se devia tentar uma redução no prazo 
(embora com adição de reservas no final da cadeia). Do mesmo modo, nem todos os 
recursos humanos adicionam “segurança escondida” às estimativas que fornecem, por isso 
a dimensão das reservas torna-se de algum modo uma acção não totalmente exacta. 

 
→ Recalendarizar o Plano de Sincronização torna-se muitas vezes inevitável – isto acontece 

com maior incidência em projectos complexos de desenvolvimento de produto, nos quais 
não é sempre possível determinar à partida todas as tarefas e o seu grau de detalhe ao longo 
do projecto. Deve-se optar pois nestes casos por planeamentos de curta duração e 
posteriormente recalendarizar, em vez de planeamentos de longa duração os quais estão 
mais sujeitos à incerteza e são incapazes de cumprir as estimativas previstas.  

 
→ Os procedimentos da CCPM podem eventualmente tornar-se demasiado intensivos e 

ocupar demasiado tempo – Embora constituam uma mais-valia, para projectos de relativa 
complexidade (dimensão e duração) os procedimentos típicos de controlo e monitorização 
propostos pela CCPM podem ocupar de facto uma parte importante do tempo disponível 
dos vários intervenientes nos projectos, sejam eles os gestores de projecto, os operadores, 
etc. O acompanhamento e actualização do consumo das reservas com a respectiva 
preparação de relatórios específicos, a participação em reuniões de avaliação do estado dos 
projectos, as decisões relativas a acções a pôr em prática a todo o instante face aos dados 
existentes que podem levar a recalendarizações de projectos ou à interrupção de 
determinado projecto e a execução dessas próprias acções. Por este facto, nota-se por vezes 
alguma relutância dos intervenientes nos projectos na adesão à abordagem da CCPM para 
gestão de múltiplos projectos. 
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6.3 Futuros Desenvolvimentos e Reflexões Finais 
 
 
Ao longo da investigação efectuada surgiram diversos aspectos cuja análise pode vir a trazer 
contribuições relevantes para a gestão eficaz de tempos de múltiplos projectos através da 
CCPM. Há a destacar: 
 
• Simulação da Execução de múltiplos projectos (e lançamento de novos projectos) 
programados pela CCPM com a respectiva Monitorização associada; 
 
• Simulação da adequabilidade da aplicação do modelo das filas de espera ao 
dimensionamento da Reserva de Capacidade (CCB), conforme sugerido por Leach (2005b); 
 
•  Estudos Exploratórios Comparativos de Análise e Controlo Económico de Múltiplos 
Projectos pela CCPM face às metodologias tradicionais, i.e. o uso da Reserva de Custo face ao 
EVM (Earned-Value Management); 
 
• Casuística de implementações CCPM em ambiente de múltiplos projectos, recorrendo a 
intervalos de valores/percentagens de parâmetros de avaliação, tais como as Receitas 
(Throughput) e Tempo de Ciclo, para caracterizar adequadamente o nível de melhorias obtidas 
(p.ex.: ganhos elevados,  ganhos residuais, inexistência de ganhos). 
 
Face aos conhecimentos adquiridos após o Estudo Bibliográfico realizado, e de acordo com a 
experiência adquirida na prática com a aplicação de softwares específicos da CCPM no Caso 
Prático e demais simulacros apresentados nesta dissertação, a CCPM apresenta-se como uma 
metodologia relativamente simples, potencialmente eficaz e eficiente na gestão de múltiplos 
projectos. 
 
Destaque-se no entanto que não foi feito neste estudo o teste da CCPM ao nível da Execução e 
Controlo/Monitorização dos projectos apresentados no Caso de Estudo. Contudo, qualquer um 
dos softwares específicos da CCPM, como por exemplo o ProChain™ com a adição dos 
comandos do ProChainPipeline™, é aplicável na realização desses testes desde que se esteja 
em posse de todos os dados requeridos.  
 
A CCPM parte de um número reduzido de regras simples e bem definidas e de uma 
metodologia sequencial para programar múltiplos projectos, apresentando-se assim como uma 
alternativa às metodologias tradicionais, nomeadamente fornecendo uma maior disciplina de 
planeamento e execução dos projectos e consequente monitorização com um método adequado 
que proporciona mais e melhor informação ao gestor do projecto e aos operadores – a Gestão 
das Reservas. Apesar de existirem ainda inúmeros campos de investigação possíveis nesta área, 
nomeadamente em Portugal onde a disseminação deste conhecimento é reduzida, a presente 
dissertação constitui uma contribuição para um melhor conhecimento da Aplicação da Teoria 
das Restrições (TOC) ao Planeamento de Múltiplos Projectos usando o Método da Cadeia 
Crítica. 
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