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(A Empresa está solidamente em um processo de melhoria contínua.)
A Visão Viável é realizada em 4 anos ou menos.

Para a Empresa concretizar a VV, o seu G deve crescer (e continuar crescendo) muito mais 
rapidamente do que a sua DO.

Exaurir os recursos da Empresa e/ou assumir riscos muito altos coloca em grande perigo a 
chance de alcançar a VV.

Construir uma vantagem competitiva decisiva e as capabilidades para capitalizá-la, em 
mercados suficientemente grandes, sem exaurir os recursos da Empresa e sem assumir riscos 
reais.

A forma de se ter uma vantagem competitiva decisiva é satisfazer uma necessidade significativa 
do cliente de tal forma que nenhum concorrente significativo consiga.

[Para situações diferentes, diferentes templates satisfazem esta condição. A árvore abaixo é válida 
para situações nas quais as condições do template de Projetos se aplicam para todo (ou quase todo) o 
mercado da Empresa.]
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Quando as datas de entrega dos fornecedores são notoriamente ruins e entregas atrasadas têm 
grandes conseqüências para o cliente, confiabilidade é uma necessidade significativa do cliente.

Uma vantagem competitiva decisiva é ganha pelo mercado sabendo que as datas de entrega 
prometidas pela Empresa são notavelmente confiáveis, quando todos os demais parâmetros 
permanecem os mesmos.
No ambiente Multi-projetos , notavelmente confiável (desempenho de entrega muito alto sem comprometer 
o conteúdo) é definido como entregar bem mais que 95% no prazo certo (ou antes), enquanto que nos 
casos de entregas atrasadas, o atraso é bem menor que os atrasos predominantes no segmento.

Fazer promessas é fácil. Apoiar as promessas com dinheiro (especialmente quando ninguém 
mais ousa fazer o mesmo) é convincente.

A Empresa é notavelmente boa em cumprir suas promessas e oferece multas pesadas para 
cada intervalo de tempo de atraso.
Multas pesadas significam o suficiente para deter um concorrente de oferecer (ou até mesmo ceder à 
pressão para fazer) o mesmo.

Construir uma vantagem competitiva decisiva não é fácil; construir as capabilidades para 
capitalizá-la não é menos difícil.  Mas, sustentar estes dois elementos é o verdadeiro desafio.
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2:2  Vantagem Competitiva Entrega Antecipada
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Estratégia
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Paralelas

Tática

Premissas de 
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• Para atingir rapidamente a VV é de importância fundamental que a Empresa tenha a habilidade 
de ganhar bonificações significativas em muitos projetos.

• Para muitos projetos (e mais ainda para sub-projetos) quase não há ganho para uma entrega 
adiantada. MESMO ASSIM, para quase todo ambiente existem grandes categorias de projetos 
(não tanto para sub-projetos) nas quais uma entrega antecipada traz ganhos substanciais 
(algumas vezes os ganhos da entrega antecipada são muito maiores que o preço do projeto).

Bonificações são ganhas em uma parcela significativa dos projetos.

A Empresa pode diminuir o seu prazo de entrega para que seja muito menor que os prazos de 
entrega do mercado.
A força de vendas pode aprender a identificar as oportunidades certas.

A Empresa constrói as capabilidades para: Efetivamente identificar projetos nos quais a en-
trega antecipada tem grande valor; Fechar contratos baseados em bonificações; e Entregá-los 
com sucesso.

Quando o que tem a necessidade urgente está ciente daquele que pode resolvê-la, é provável 
que uma venda ocorra.
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Não cumprir promessas (especialmente quando multas pesadas estão envolvidas) pode deixar 
uma Empresa de joelhos. 

A Empresa tem um desempenho de entrega muito alto sem comprometer o conteúdo.
No ambiente Multi-projetos, desempenho de entrega muito alto é definido como entregar bem mais que 
95% no prazo certo (ou antes), enquanto que nos casos de entregas atrasadas, o atraso é bem menor que 
os atrasos predominantes no segmento.

• A maioria dos comprometimentos no conteúdo ou no orçamento provêm da pressão para atender 
a data prometida.

• Gerenciamento de Projetos Corrente Crítica (CCPM) traz a maior parte dos ambientes a um 
alto desempenho de entrega sem comprometer o conteúdo ou o orçamento.

A Empresa implementa a cultura e procedimentos CCPM  (apenas quando um alto desempenho 
de entrega é demonstrado a luz verde é dada a Vendas).

Para assegurar um começo notável de um grande projeto é vital assegurar que cada uma das 
primeiras ações substanciais resulte em benefícios imediatos substanciais.
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3:2  Vendendo confiabilidade

Premissas de 
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Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

• As mudanças necessárias na abordagem da Empresa para capitalizar sobre um serviço 
notavelmente melhor (a oferta de confiabilidade) é de natureza diferente das mudanças que 
a Empresa fez no passado (novos produtos ou novos mercados).

• O longo ciclo de venda e o prazo para a entrega do projeto implicam em prazo longo até que os 
clientes potenciais percebam que a Empresa e notavelmente confiável.  Aguardar a reação natural 
dos clientes para o impacto positivo da melhor confiabilidade irá atrasar muito a capitalização.  

Vendas geradas pela oferta de confiabilidade estão crescendo continuamente.

• O conhecimento para capitalizar efetivamente sobre a vantagem competitiva de confiabilidade 
(em selecionar setores de mercado, priorizar clientes potenciais, desenhar e vender as ofertas) 
existe.

• As mudanças necessárias na abordagem de marketing e vendas requerem tempo e não há 
tempo a perder. (Porque: As melhorias implementadas na execução do projeto rapidamente aumentam 
a taxa de conclusão dos projetos. Se a Empresa não alinhar a abordagem de vendas para explorar a 
vantagem competitiva da confiabilidade, após um período de grande receita a Empresa irá enfrentar, uma 
vez entregues os pedidos em carteira, uma período substancial da baixa receita. Esta forte oscilação pode 
erodir a confiança no projeto VV)  

Logo no  início do projeto VV, a Empresa alinha sua abordagem de marketing e vendas para 
obter total vantagem da oferta de confiabilidade.(A equipe de vendas e marketing asseguram que um 
lançamento teste será feito adequada e rapidamente – passo 5:23:2; somente quando um alto desempenho 
de entrega for demonstrado é que a luz verde é dada a vendas.).

Ter uma vantagem competitiva que é baseada em serviço é uma mudança de paradigma para 
vendas e marketing, que estão acostumados a competir em tecnologia/design/produto
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3:3  Expandir Base de Clientes
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Tática

Premissas de 
Suficiência

Uma proposta de negócio bem apresentada resulta em um alto índice de conversão (>80%) e a 
maior parte das organizações de vendas não sabe como lidar efetivamente com um alto número 
de bons clientes em potencial.

A Empresa é capaz de gerar um número rapidamente crescente de novos clientes.

O conhecimento de como gerar leads e de como monitorar e controlar o funil de vendas existe 
(foi totalmente desenvolvido em setores que não têm vendas repetitivas).

A Empresa implementa o mecanismo para gerar leads, monitorar e controlar o seu funil de 
vendas (novas oportunidades de negócios).

Quando as quantidades aumentam por uma ordem de magnitude, não é suficiente aumentar a 
capacidade. Novos processos (de apoio, controle e medição) são geralmente necessários. 



24

Copyright © 2007 Eliyahu M. Goldratt

Programa Goldratt Webcast sobre Gerenciamento de Projetos

3:4  Controle de Carga

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Quando as vendas estão crescendo rapidamente aumenta a chance de atrasar as datas de 
conclusão ou de oferecer datas de entrega muito distantes no futuro.

As datas de entrega que a Empresa dá são (quase) sempre aceitas e cumpridas, independente 
do crescimento nas vendas.

Quando as vendas estão crescendo rapidamente a carga em recursos-chave aumenta.

É relativamente fácil ter um alto desempenho de entrega quando os compromissos são dados 
baseados no mecanismo de escalonamento da CCPM.

Com aviso prévio suficiente é factível treinar/adicionar recursos adequados.

O mecanismo de escalonamento da CCPM é rigorosamente obedecido mesmo se isso levar 
à perda de alguns pedidos/propostas no curto prazo.
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3:5  Elevação de Capacidade
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Tática

Premissas de 
Suficiência

 

À medida que as vendas aumentam e aumentam o mecanismo de escalonamento irá fazer 
com que o prazo de entrega dos novos projetos seja cada vez maior.
Quando os prazos de entrega oferecidos são (muito) mais longos que os prazos de entregas dos 
concorrentes, não apenas pedidos podem ser perdidos, mas clientes podem ser perdidos.

Clientes desejados não são perdidos por se oferecer prazos de entrega longos demais.

• Lucros aumentam quando vendas adicionais são ganhas por apenas um aumento na mão-
de-obra direta.

• Depois de algum tempo as primeiras ações na direção da VV levam a Empresa a ser rica em 
caixa. Nesta etapa, a carga de investimentos adicionais em equipamento não é uma barreira.  

Um mecanismo está implementado que rapidamente abre a capacidade (mão-de-obra e 
até mesmo equipamento) quando uma parte significativa das vendas está em perigo por se 
oferecer prazos de entrega que são longos demais.

Muitas vezes as expansões de capacidade das Empresas parecem um jogo de roleta Russa (fazer 
grandes comprometimentos de longo prazo baseados em conhecimento vago da probabilidade, 
montante, e momento da necessidade). 
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3:6  Passando para Negócios com Bônus
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Premissas de 
Suficiência

 

Em muitos projetos (na maioria), a conclusão antecipada não tem um valor real para o dono 
do projeto.

A Empresa se concentra em fazer negócios em categorias nas quais uma conclusão antecipada 
tem alto valor para o dono do projeto.

Quando a força de vendas está focada na conexão entre a conclusão do projeto e o valor, a 
experiência necessária para identificar as categorias adequadas é rapidamente construída.

Esforços prudentes (em inteligência de mercado e em capabilidades de vendas e operacionais) 
são feitos para passar de forma gradual o negócio principal para categorias nas quais 
conclusões antecipadas são de alto valor para o dono do projeto.

Para assegurar que uma tarefa grande e complicada possa ser feita em escala de “produção 
em massa”, a arte deve ser transformada em processos robustos.
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3:7  Conclusão Rápida de Projeto

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Em projetos nos quais 1 mês de conclusão antecipada traz valor, geralmente 2 meses trazem 
o dobro do valor se não mais.

A Empresa reduz de forma implacável os prazos de entrega de projeto.

Geralmente a implementação da CCPM corta a duração do projeto para uns 3/4. Quando melhorias 
locais são continuamente guiadas pela CCPM, o prazo de entrega pode ser reduzido para ser 
surpreendentemente curto.

As táticas detalhadas em  4.51 são constantemente seguidas (as causas dos atrasos são 
sempre relatadas, o software é usado para gerar a análise de Pareto e programas adequados de 
melhoria são instituídos).
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4:11 Reduzindo Multi-Tarefa Ruim

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Quando muitos projetos são executados simultaneamente muitos recursos se encontrarão 
sob pressão para trabalhar em mais de uma tarefa – a multi-tarefa ruim é inevitável. 
Multi-tarefa ruim significativamente prolonga a duração de cada projeto.

Fluxo é a consideração número 1 – o alvo não é quantos projetos a Empresa consegue começar, 
mas sim quantos projetos são concluídos.

• A afirmação, “quanto mais cedo começarmos cada projeto, mais cedo cada projeto será 
terminado,” não é correta para um ambiente multi-projetos (não apenas o primeiro elefante 
mas também o último elefante irão passar por uma porta muito mais rapidamente se forem 
em procissão).

• Uma ampla experiência mostra que em ambiente multi-projetos, cortar o número de 
projetos pode reduzir a multi-tarefa nociva sem causar falta de trabalho e portanto reduz 
significativamente o prazo de entrega de todos os projetos – isso aumenta o fluxo.

A Empresa controla adequadamente o número de projetos que estão abertos a todo momento.

Ajustar a quantidade de trabalho não basta.  A Empresa deve também assegurar que a medida 
que o tempo passa, a quantidade adequada de trabalho será sempre mantida.
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4:12 “Full-Kit”

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

A pressão atual normalmente faz com que projetos estejam em execução sem as necessárias 
preparações estarem completas (especificações detalhadas, autorizações, etc). 

Raramente um projeto é lançado antes que suas preparações estejam concluídas.

• Os recursos que lidam com preparações estão presos em um ciclo infinito de recuperação.
• Congelar projetos libera, por algum tempo, ampla capacidade dos recursos que lidam com 

preparações.

A Empresa usa a janela de carga reduzida nos recursos que lidam com as preparações para 
assegurar que a prática “full kit” se tornará o padrão. 

Uma exceção à regra poderia ser usada para burlar a regra
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4:13 Planejamento

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Contrariamente à crença comum, seguranças embutidas ao nível das tarefas prolongam o 
projeto sem oferecer segurança suficiente para a conclusão do projeto.

•  Contrariamente à crença comum, ter visibilidade detalhada (ter uma rede PERT muito detalhada) 
quase garante a perda de controle.

Fluxo é a consideração número um – Não é importante terminar cada tarefa a tempo, é 
essencial terminar cada projeto a tempo.

• Quanto maior a incerteza, maior a segurança embutida no tempo estimado para a tarefa. Na ampla 
maioria dos ambientes de projeto a segurança é pelo menos metade da estimativa de tempo. 

• Passando as seguranças das tarefas para o final das suas respectivas seqüências de tarefas 
(caminhos) não apenas coloca a segurança no lugar onde deveria estar mas também requer 
muito menos segurança que a soma das seguranças removidas das tarefas. Isto requer que 
os recursos não sejam mais julgados pelo cumprimento das suas estimativas.

• A metodologia Corrente Crítica oferece um guia próprio de onde e quanta segurança deveria 
ser inserida no planejamento do projeto.

• Para ter um controle excelente, é importante manter o número de tarefas na rede PERT em 
menos de 300 tarefas (para projetos enormes talvez seja necessário o zoom).

• Usar modelos (quando aplicável) reduz significativamente o tempo de planejamento e reduz 
variações desnecessárias. 

(cont. na próx. pág.)
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4:13 Planejamento (cont.)

Tática

Premissas de 
Suficiência

Para todos projetos redes PERT apropriadas são construídas (usando modelos aonde seja 
apropriado). As estimativas de tempo são cortadas pela metade e pulmões de projetos e de 
convergência são inseridos de acordo com a metodologia Corrente Crítica. Os projetos são 
adequadamente escalonados.

Ações apropriadas são tomadas para assegurar que os recursos estejam cientes que suas 
estimativas são consideradas somente estimativas – eles não serão mais julgados de acordo 
com o cumprimento das suas estimativas de tempo.

O planejamento resultante é usado para liberar adequadamente os projetos para operações. 

A habilidade de planejamento resultante é usada para determinar compromissos de entrega 
aceitáveis e confiáveis para novos projetos.

Planejamento inútil a menos que ajude significativamente operações.
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4:14 Executing

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

• Confusão das prioridades resulta em um modo de gerenciamento de “crise”. 
• A prática comum de “transformar estimativas de tarefas em compromissos“ torna incômoda 

a intervenção antecipada dos gestores na execução da tarefa. 
A combinação dos dois fenômenos acima atrasa a assistência necessária dos gestores.

Projetos são gerenciados de forma ativa para assegurar a sua conclusão rápida e bem sucedida.

• O único modo de determinar a prioridade de uma tarefa é examinando o seu impacto na conclusão 
do projeto. Em outras palavras, prioridades deveriam ser definidas APENAS conforme o grau 
com que a tarefa está consumindo do pulmão de projeto (ou de convergência). O Gerenciamento 
do Pulmão da Corrente Crítica é um sistema de prioridades que opera de acordo com este 
conceito. 

• Normalmente a assistência dos gestores pode ajudar em uma tarefa de alta prioridade.  
Ajudar as tarefas de alta prioridade significa ajudar os projetos. 

• A assistência que pode (e deve) ser dada pelo gerentes de tarefa é de natureza diferente da 
assistência que pode ser dada pelo gerente do projeto. A assistência da alta direção é às 
vezes indispensável.

O Gerenciamento de Pulmão da Corrente Crítica é o ÚNICO sistema usado para fornecer 
prioridades. Relatórios de prioridade são fornecidos em diferentes formatos para as diferentes 
funções de gerenciamento.  Mecanismos são estabelecidos para permitir uma utilização 
adequada da informação de prioridade.

Saber quando não intervir é quase tão importante quanto saber quando intervir.
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4:15 Atenuando Interrupções do Cliente

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Muitas vezes o cliente é a causa do atraso no projeto, atrasando a entrega de inputs (informação, 
componentes, autorizações, etc.) e/ou exigindo mudanças nas especificações.

A Empresa tem um alto desempenho de entrega mesmo nos casos em que são necessários inputs 
do cliente e/ou ocorrem mudanças de especificações.

CCPM fornece a habilidade de identificar quais atrasos em inputs e quais mudanças de 
especificação provavelmente irão atrasar a conclusão do projeto (a maioria dos inputs e das 
mudanças de especificação não atrasa a conclusão do projeto, entretanto, eles ainda são 
amplamente usados como desculpas).

Quando os profissionais do cliente perceberem o impacto quantificado das suas ações 
(atraso em input ou mudança de especificação) eles muito provavelmente mudam o seu 
comportamento de acordo.

Os profissionais do cliente são expostos à rede CCPM do projeto e à lógica dos seus pulmões. 
As pessoas da Empresa que interagem com o cliente são profissionais em comunicar o 
impacto que as ações dos clientes têm na conclusão do seus projetos e o dano resultante. 
O mecanismo para ajustar os compromissos de datas de entregas, quando aplicável, está 
implementado.
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4:16  Sub-Projetos Contratados

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Quase todos os ambiente multi-projetos sofrem de um desempenho de entrega notoriamente 
ruim. Em casos aonde um sub-projeto é contratado, quanto mais a Empresa melhora seu 
desempenho, maior será a probabilidade que a razão principal do atraso em um projeto sejam 
os atrasos causados pelo subcontratado.  

A Empresa tem um desempenho de entrega muito alto mesmo em casos aonde sub-projetos 
são contratados.

• CCPM fornece a habilidade para focar na tarefa que prejudica a conclusão de um projeto. A 
relação entre o contratante e um subcontratado permite à Empresa fornecer o foco necessário 
aos seus subcontratados.

• Quando as relações de negócios com os subcontratados são baseadas em horas, a maior 
preocupação de um subcontratado é o de “clicar” um número de horas suficientes. Mesmo 
neste caso, é possível usar a ânsia do subcontratado em obter maiores remunerações por hora 
para remover o conflito com as necessidades de pontualidade da Empresa. 

• A Empresa fornece continuamente o foco aos seus subcontratados. 
• Quando apropriado, a Empresa é cuidadosa em dar os incentivos corretos para obter 

desempenho de entrega satisfatório de seus subcontratados. 

Muitas vezes, coisas que não estão sob controle direto estão, mesmo assim, sob (forte) 
influência da Empresa.
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4:21 Definição do mercado alvo

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Perseguir clientes potenciais errados não é só um desperdício de recursos valiosos (dinheiro, 
capacidade de vendas, tempo,...) como também pode levar à “conclusão” que a direção é inválida.

O pessoal de vendas sabe quais clientes potenciais deve perseguir com a oferta de Confiabilidade.

• Existem clientes potenciais para os quais a Confiabilidade não é uma necessidade 
significativa.
• Existem clientes potenciais para os quais a Confiabilidade é uma necessidade significativa 
porém eles são muitos arriscados ou requerem esforços excessivos para trabalhar com eles.

Mercados alvo são definidos de acordo com condições que são:
• Facilmente verificáveis, e
• Relacionadas a um número não negligenciável de clientes potenciais.

As condições priorizam os clientes potenciais de acordo com:
• O grau no qual a confiabilidade é uma necessidade significativa;
• A estimativa da relação esforços/retorno; e
• O nível de risco de negócio.

Durante o planejamento das mudanças resultantes da nova poderosa ferramenta,o impacto 
de ambas, falta de confiança e da inércia, atrasando/distorcendo a transição não deve ser 
desprezado. 
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4:22 Desenho Detalhado da Oferta

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Quando os detalhes de uma oferta não estão claramente definidos, é fácil transformar mesmo 
a melhor oferta de vendas em uma bagunça.

Quando os detalhes da oferta não são construídos para reduzir riscos e assegurar benefícios 
(para o cliente e a Empresa) o resultado pode ser a perda de muitas boas oportunidades de 
venda e/ou perda de margens de lucro.

A Empresa tem uma oferta de Confiabilidade detalhada que garante benefícios excepcionais aos 
seus clientes ao mesmo tempo que assegura que a Empresa não assume qualquer risco real.

Para construir uma boa oferta temos de entender em detalhe quatro elementos:
• O benefício líquido para o cliente em relação a uma oferta padrão.
• Os benefícios para a Empresa.
• O risco para o cliente (em relação ao risco que o cliente assume com uma oferta padrão).  
• O risco para a Empresa (em relação ao risco existente que a Empresa assume com uma 

oferta padrão).
Assegurar os benefícios fornece a espinha dorsal detalhada da oferta. Mitigar os riscos acima 
oferece detalhes importantes da oferta.

Uma equipe é autorizada a construir os detalhes da oferta de Confiabilidade (multas, preços, prazos 
de entrega e termos e condições), maximizando os benefícios (para os clientes e a Empresa) e 
minimizando os riscos (para os clientes e a Empresa).

A inércia é o maior inimigo do novo.  
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4:23 Execução das Vendas

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Os métodos convencionais de vendas não são suficientemente eficazes para capitalizar sobre 
uma vantagem competitiva que resulta de qualquer coisa diferente do produto em si.

A Empresa é profissional na venda da oferta de Confiabilidade.

É possível converter a maior parte do pessoal de vendas do modo convencional de vender 
produtos ao modo muito diferente de vender propostas de negócio.

A força de vendas é equipada e treinada em como e quando apresentar a oferta de 
Confiabilidade.

Para assegurar que uma tarefa grande e complicada possa ser feita em escala de “produção 
em massa”, a arte deve ser transformada em processos robustos.
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4:31 Geração de Leads

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Quando uma Empresa está acostumada a trazer apenas um número limitado de novos 
clientes por ano, a geração de leads é principalmente baseada em oportunismo.

Existe um fluxo suficiente e constante de leads qualificados entrando no funil de vendas.

Ter uma oferta baseada em uma vantagem competitiva decisiva abre novas possibilidades para 
gerar um número crescente de leads. 

As características de uma pessoa que pode construir um bom gerador de leads não são as 
mesmas características de um bom vendedor.

Desenvolver e aplicar um mecanismo, que requer cada vez menos capacidade do pessoal de 
vendas, para gerar um pulmão constante de leads qualificados.



39

Copyright © 2007 Eliyahu M. Goldratt

Programa Goldratt Webcast sobre Gerenciamento de Projetos

4:32 Gerenciamento do Funil

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Uma organização que está acostumada a lidar com apenas poucos clientes em potencial por 
vez, não está preparada para lidar com um salto enorme do número de oportunidades.

É um crime desperdiçar, devido à falta de atenção apropriada, um cliente em potencial que já 
expressou um interesse genuíno.

Oportunidades não são perdidas devido à atenção inapropriada. 

Quando um recurso lida com oportunidades demais, a “multi-tarefa ruim” é inevitável.

Desenvolver e aplicar um mecanismo (baseado no TPC-GP) para:
• Estrangular a liberação de oportunidades do pulmão para o funil de vendas;
• Monitorar e priorizar oportunidades conforme a respectiva duração no funil de vendas (duração 

em cada passo e duração total);
• Identificar as maiores causas dos atrasos/desistências e tomar ações corretivas (muitas vezes 

a engenharia é a principal causa do atraso);
• Monitorar a efetividade da oferta nos vários segmentos do mercado / categorias de produtos 

para redirecionar marketing/vendas.
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4:33 Medidores de Vendas

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

“Diga-me como me mede e eu lhe direi como me comportarei.”

Os medidores não desmotivam o pessoal de vendas a adiantar oportunidades no funil de 
vendas de acordo com as diretrizes da VV.

Uma quota que parece inatingível desmoraliza a maioria do pessoal de vendas.

Quando existem muitos leads e a oferta garante um alto índice de conversão, não existe a 
necessidade de colocar altas quotas ao pessoal de vendas desde que eles tenham incentivos 
para superar a quota dada.

Se a força de vendas está acostumada a quotas (e incentivos), estabelecer quotas razoáveis 
(e incentivos) que induzam o pessoal de vendas a superar suas quotas.   
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4:51 Processo de Melhoria Contínua (POOGI)

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Quando as vendas estão crescendo é importante que a Empresa faça um esforço 
para refinar seus procedimentos para que a utilização das pessoas seja aumentada 
consideravelmente. 

•  Recrutar pessoas para trabalhar em um ambiente caótico pode não aumentar a capacidade 
efetiva.

A Empresa se assegura constantemente que sua capacidade está bem explorada sem exaurir 
o seu pessoal.

O maior dano – para os projetos, para a utilização da capacidade e para  o ambiente de trabalho 
– é causado pelos procedimentos que causam as maiores penetrações nos pulmões de projeto.
A maneira prudente de identificar os procedimentos prejudiciais que causam os maiores danos é:

1Criar um banco de informações dos motivos registrando o motivo para cada atraso na conclusão da 
tarefa (registrando: o que a tarefa está esperando).

2.Cada vez que a tarefa que causar a maior penetração no pulmão é identificada, uma pesquisa é feita 
no banco de informações para identificar todos os motivos que se acumularam nesse grande atraso.

3.A análise periódica de Pareto é feita no banco dos motivos relevantes para identificar as causas mais 
comuns dos maiores atrasos.

4.A experiência mostra que quando uma equipe trata os resultados da análise de Pareto ela pode facilmente 
identificar os procedimentos defeituosos óbvios.  Além disso, normalmente a equipe cria modificações 
simples que irão remover os efeitos ruins.



42

Copyright © 2007 Eliyahu M. Goldratt

Programa Goldratt Webcast sobre Gerenciamento de Projetos

4:51 Processo de Melhoria Contínua  (cont.)

Premissas 
Paralelas

(cont.)

Tactics

Sufficiency 
assumption

Espera-se que, em menos de um ano, os resultados destes esforços reduzam novamente a 
duração dos projetos (para aproximadamente a metade) e revelem aproximadamente mais 50% 
de capacidade em excesso.  Além disso, estes esforços irão expor RRCs escondidos  - aqueles 
que estão envolvidos em muitas tarefas mas que não estão contribuindo com tempo suficiente 
para as tarefas para serem registrados como recursos necessário para as mesmas. 

• A disciplina para registrar os motivos dos atrasos nas tarefas é colocada em prática.

• A Empresa usa o Pareto fornecido pela CCPM para focar as iniciativas de melhoria do processo 
da equipe (se equipes de melhoria de LEAN ou 6 Sigma ainda não foram estabelecidas, 
estas equipes devem ser estabelecidas). 

Se não houver uma clara identificação do que deveria ser melhorado as pessoas tenderão a 
concentrar em melhorar coisas que elas podem melhorar. 
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4:52 Expandindo a Capacidade

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Mesmo quando esforços prudentes são feitos para expor excesso de capacidade, a capacidade 
do recursos não é infinita. 

No ambiente de projetos um pedido de compra é normalmente recebido – se for recebido – um 
tempo considerável após o momento em que empresa assumiu os compromissos em sua oferta 
original. Neste estágio é, em muitos casos, tarde demais para preencher as lacunas de capacidade 
sem colocar em risco a confiabilidade.

A empresa tem sempre capacidade suficiente para entregar confiavelmente todos os projetos, 
nos prazos originais comprometidos com os clientes potenciais.

É possível expandir a capacidade de alguns recursos (quando o prazo de recrutamento efetivo é 
relativamente curto) como parte da execução do projeto, sem afetar negativamente o lead-time 
e de outros recursos (quando o prazo de recrutamento efetivo é relativamente longo) tendo um 
pulmão de recursos adequado.

A empresa recruta os recursos para os seus projetos de forma efetiva.

Adicionar recursos de acordo com quem coloca mais pressão é pior que decidir de acordo 
com um gerador de números aleatórios.



44

Copyright © 2007 Eliyahu M. Goldratt

Programa Goldratt Webcast sobre Gerenciamento de Projetos

4:61 Formatando o Mercado de “Bônus”

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Para muitos projetos (e mais ainda para sub-projetos) quase não há ganho para uma entrega 
antecipada. MESMO ASSIM, para quase todo ambiente existem grandes categorias de projetos 
(não tanto para sub-projetos) nas quais uma entrega antecipada traz ganhos substanciais 
(algumas vezes os ganhos da entrega antecipada eclipsam o preço do projeto).

A Empresa sabe em quais mercados crescer com a oferta de Entrega Antecipada.

A experiência de vender a oferta de confiabilidade fornece a oportunidade para os profissionais 
da Empresa identificar quando também existe alto valor para entregas antecipadas.

Em muitos casos, os projetos nos quais a entrega antecipada possui alto valor são 
representativos de um grupo de projetos (categoria de projetos). 

Durante a implementação da primeira fase (vendendo a oferta de confiabilidade), os profissionais 
da Empresa examinam cada oportunidade para verificar (sem fazer a oferta!) o valor da entrega 
antecipada.

Os parâmetros que afetam o valor e as categorias de projetos nas quais a entrega antecipada 
é de alto valor são definidos (isso deve ser verificado abordando os clientes em potencial que 
estão implementando projetos da mesma categoria).
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4:62 Desenho da Oferta de Bônus

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Quando os detalhes de uma oferta não estão claramente definidos, é fácil tornar mesmo a 
melhor oferta de vendas em uma bagunça.

Quando os detalhes da oferta não são construídos para assegurar benefícios e atenuar riscos 
(para o cliente e a Empresa) o resultado pode ser a perda de muitas boas oportunidades de 
venda e/ou perda de margens de lucro.

A Empresa tem uma oferta de entrega antecipada detalhada que garante benefícios 
excepcionais para seus cliente ao mesmo tempo que assegura que a Empresa não corre 
qualquer risco real.

Para construir uma boa oferta é necessário compreender em detalhes quatro elementos:
• O benefício líquido para o cliente em relação a uma oferta padrão.
• Os benefícios para a Empresa.
• O risco para o cliente (em relação ao risco que o cliente assume com uma oferta padrão). 
• O risco para a Empresa (em relação ao risco existente que a Empresa assume com uma 
oferta padrão).
Assegurar os benefícios fornece a espinha dorsal detalhada da oferta. Mitigar os riscos acima 
oferece detalhes importantes da oferta.

Uma equipe é autorizada a construir os detalhes da oferta de entrega antecipada (bônus por 
intervalo de tempo de entrega antecipada, e termos e condições), maximizando os benefícios 
(para os clientes e a Empresa) e minimizando os riscos (para os clientes e a Empresa).
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4:63 Execução da Venda com Bônus

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Pedir bônus é uma mudança dramática para o pessoal de vendas que discute diariamente 
com os clientes sobre preço.

•  Operar sem uma vantagem competitiva leva a Empresa a tentar ganhar qualquer oportunidade que 
cruzar o seu caminho. Ter uma vantagem competitiva decisiva implica em ser seletivo na escolha 
de oportunidades. A conversão para ser seletivo é surpreendentemente difícil para a maioria do 
pessoal de vendas. 

O pessoal de vendas sabe como apresentar a opção de entrega antecipada de serviço e 
rejeita negócios inapropriados.

 Experiências bem-sucedidas com uma oferta “irrealista”, a transformam em uma oferta “mas 
é claro”.

Treinar, instruir e acompanhar o pessoal de vendas (interno e externo) na apresentação do 
serviço de entrega antecipada. 

Os gerentes de vendas da Empresa são treinados a não fazer concessões nos parâmetros 
chaves da oferta quando ocasionalmente confrontados com pressões de vendas (ou dos 
clientes).
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4:64 Modelando Valor

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Muitas vezes, até  mesmo o líder de projeto do cliente desconhece o valor (quantificado) que 
resulta da conclusão antecipada do projeto.

Quando o valor é vago, a conclusão antecipada pode não ser percebida como suficientemente 
importante para justificar altos bônus. 

Para os vários ambientes dos projetos explorados, a força de vendas é capaz de convencer o 
cliente do valor quantificado da conclusão antecipada.

O conhecimento de como identificar e quantificar os vários modos  nos quais a conclusão 
antecipada traz valor existe para a maioria dos ambientes.

Profissionais de apoio de vendas são treinados adequadamente para identificar e quantificar 
o valor da conclusão antecipada.
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5:11:1 Congelar

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Reduzir o número de projetos abertos atrasando a introdução de novos projetos leva tempo 
demais – é necessário congelar projetos abertos.

• É irrealista esperar que os gerentes de projeto irão chegar à um consenso de quais projetos 
deveriam ser congelados (“Eu concordo plenamente... desde que o meu elefante passe 
primeiro pela porta!”).

O número de projetos abertos é reduzido rapidamente para que esteja mais alinhado com um 
melhor fluxo e ganho. 

• Em um caso extremo, quando não existem projetos suficientes em execução, a “falta de 
trabalho” diminui a taxa de conclusão dos projetos. No extremo oposto, quando existem 
projetos demais em execução, multi tarefa ruim diminui a taxa a de conclusão dos projetos. 
Entre estes dois extremos existe um (quase) platô. 

• Ter multi-tarefa ruim prolífica é uma indicação clara que o sistema está no segundo caso 
extremo. Reduzindo a carga em 25% irá deslocar o sistema de um extremo sem o perigo de 
atingir o outro extremo. 

• Uma pessoa responsável por um grupo de projetos pode e deve decidir pelas prioridades 
relativas. 

• O Gerente responsável por todos os projetos, após consultar os seus subordinados, 
determina a priorização dos projetos e instrui para congelar (cessar as atividades) de uma 
quantidade suficiente* dos projetos de menor prioridade.

* “Suficiente” significa: responsável por pelo menos 25% da carga.
• As ações apropriadas são tomadas para assegurar a total aderência à decisão do 

congelamento. 
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5:11:2 Acelerar a conclusão do projeto

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Existe um número ideal de recursos por tarefa e por projeto. Na maioria dos ambientes multi-
projetos o ímpeto de começar todos os projetos tão logo sejam ganhos faz como que os recursos 
sejam distribuídos de forma insuficiente entre todos os projetos. Essa prática leva ao aumento 
da duração de todos os projetos e promove a multi-tarefa ruim.

Existe uma boa atribuição dos recursos para os projetos.

• Operando os projetos de acordo com o número ideal de recursos (ao invés de tentar forçar 
o início de mais projetos) leva ao aumento geral da taxa que a Empresa conclui projetos 
enquanto diminui as durações dos projetos (em alguns ambientes em até 25%). 

• O congelamento leva muitas pessoas a não ter uma atribuição ativa (e pessoal ocioso gera 
baixa moral).  

• O número ideal dos vários tipos de recursos necessários para cada projeto aberto é determinado. 
Os recursos liberados são usados para prudentemente reforçar os projetos abertos.

• Decisões de atribuição de recursos apropriadas são tomadas para os projetos congelados 
e a serem liberados.
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5:11:3 Descongelar

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Descongelar projetos muito cedo irá, de novo, inundar o sistema com trabalho.
• Descongelar projetos muito tarde irá levar à falta de trabalho e aumentar desnecessariamente 
os durações dos projetos.

Projetos congelados são descongelados em um ritmo que mantém a carga reduzida.

• O nível de carga reduzida é aproximadamente mantido quando o descongelamento dos 
projetos está em sincronia com os projetos sendo concluídos.

• Descongelando projetos em sincronia com o ponto que determina o ritmo de conclusão, 
também proporciona foco nas ações/iniciativas que ajudam e nas que prejudicam o fluxo.

• Em ambientes multi-projetos o fator que determina o ritmo de conclusão dos projetos não 
é o departamento mais sobrecarregado mas a sincronização entre as várias “pernas” dos 
projetos.

• Integração é ponto aonde, para cada projeto, as varias pernas se juntam.
• Ter muitos projetos na integração desfoca os esforços para completar os projetos de acordo 

com as prioridades uma vez que, quando um problema é encontrado que requer trazer um 
recurso de outro departamento, a tendência é trabalhar em outro projeto.

A Empresa escolhe a integração (ou parte dela) como  TAMBOR VIRTUAL: O número de 
projetos permitidos nesta sessão é restrito para que seja, no máximo, 75% do número atual. 
Um projeto é descongelado apenas quando um projeto tenha terminado o tambor virtual. A 
seqüência de descongelamento é de acordo com a priorização acordada dos projetos. 
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5:11:4 Liberar novos projetos 

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tatica

Para a maioria dos projetos existe uma grande diferença entre a duração das várias “pernas”; 
não existe uma única data de liberação de um projeto. Liberar todas as pernas do projeto de 
uma só vez aumenta desnecessariamente a carga.
Nota: Para projetos congelados a maioria das “pernas” já foram liberadas.  

O momento para a liberação de cada “perna” de um novo projeto leva em consideração a duração 
da “perna”.

• Para a maioria dos ambientes multi-projetos, é muito trabalhoso calcular manualmente de 
forma adequada as datas de liberação das várias “pernas” dos novos projetos.

• A maioria dos ambientes de projeto (e a maioria dos softwares disponíveis comercialmente) 
não considera o fato de que as durações das várias “pernas” de um projeto são também 
função da carga nos vários recursos (Caminho Crítico vs. Corrente Crítica – removendo os 
conflitos de recursos).

• A duração de um projeto e a duração das várias “pernas” de um projeto são  função do 
modo como a segurança é embutida (segurança no nível da tarefa ou no nível do projeto 
– Pulmões de Projeto e de Convergência). A maioria dos ambientes de projeto (e a maioria 
dos softwares disponíveis comercialmente) não usa o conceito de pulmões de Projeto e 
Convergência.

Quando o chegar o momento de liberar novos projetos, os passos 4.12 e 4.13 devem estar 
implementados. Neste estágio, um sistema para liberar novos projetos usando conceitos do 
CCPM está pronto.
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5:12:1 Trabalhando nas preparações de acordo com as prioridades

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Na maioria dos ambientes multi-projetos a importância das preparações completas – “full kit” – é 
freqüentemente/constantemente comunicada pela alta direção operacional.  O simples fato que 
os atrasos ou até retrabalho causados pela falta de preparação sejam tão comuns indica que o 
empenho no “full kit” rapidamente degenera para um discurso só da boca para fora.

Recursos e líderes de projetos estão acostumados a trabalhar com projetos cujas preparações 
estão (quase) totalmente concluídas.

• Uma maneira poderosa de tornar um bom modo de operação em uma regra é assegurar que 
cada recurso vivencie este modo de operação e aprecie o resultado. Isso pode ser obtido 
usando o tempo liberado para completar as preparações nos projetos em andamento. 

• As coisas que estão faltando são normalmente coisas para as quais existe  uma certa 
dificuldade para completar. Portanto, se fosse dada a opção, os recursos trabalhando em 
preparações prefeririam focar em preparações de novos projetos que estão prestes a serem 
liberados a buscar implacavelmente preencher as lacunas das preparações nos projetos 
abertos.

Um gerente Full-Kit é designado. Os recursos relevantes são instruídos para completar primeiramente 
as etapas da preparação dos projetos –não congelados – em andamento. Depois completar as 
preparações nos projetos congelados. Somente quando (a maior parte) do acima é feito, eles serão 
direcionados a trabalhar nas preparações dos novos projetos aguardando para serem liberados. Eles 
sempre seguem as prioridades dos projetos. 
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5:12:2 Definindo “Preparações”

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A permissão para trabalhar nas preparações nos projetos congelados (e até nos projetos que 
ainda não foram liberados) pode ser utilizada de forma inadequada por líderes de projeto 
afoitos para pressionar recursos para que trabalhem em mais que apenas as preparações de 
projetos congelados – enchendo novamente o sistema com trabalho.

A permissão (ou até a solicitação) para trabalhar em preparações não viola as intenções de 
liberação congeladas e/ou controladas.

Existe um bom entendimento intuitivo de quais atividades são consideradas como preparações 
e quais não são.

Na maioria dos ambientes multi-projetos não existe uma definição formal de quais atividades 
são intituladas preparações e quais não são.

• As atividades que devem ser intituladas preparações são oficialmente definidas como tal. 

• A Empresa toma as ações para assegurar que os recursos (aqueles conduzindo as 
preparações e gerente dos projetos congelados e não liberados) são guiados e monitorados 
para trabalhar apenas nas atividades de preparação conforme definido.
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5:12:3 Clientes preocupados

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Em alguns ambientes, retardar a liberação dos projetos, pode causar a exposição que faz com 
que clientes (vendo que nenhum trabalho começou e concluindo que o projeto deles não vai 
estar pronto no prazo) possam transferir seu projeto ao concorrente. 

A ameaça de perder projetos devido a um começo retardado é aliviada. 

• Clientes de projetos têm total ciência que uma preparação adequada é essencial para reduzir 
a duração de um projeto.

• Na maioria dos ambientes algumas preparações envolvem esforços do cliente. Em todos os 
ambientes cabe à Empresa reportar ao cliente regularmente sobre os progressos/dificuldades 
nas preparações.

Portanto a exposição completa acontece somente durante a janela de tempo na qual não são 
permitidas preparações em novos projetos (o período até que os recursos liberados preencham 
as lacunas nos projetos abertos e congelados).

A Empresa completa implacavelmente todas as preparações (preenche as lacunas) nos projetos 
em andamento e congelados. 

Nota: Neste estágio as preparações são realizadas nos novos projetos e a exposição reduz drasticamente.
Uma vez lançada a oferta de confiabilidade adequadamente , a ameaça acima é completamente 
removida.
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5:13:1 Construindo os PERTs

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Gerenciar um projeto sem um planejamento formal (PERT) é uma receita para grande 
improvisação e comunicação falha.

• Uma ampla experiência mostra que um PERT que é detalhado demais (acima de 300 tarefas) 
é inadequado como ferramenta para execução (essa é a principal razão para negligenciar o 
PERT muito antes que o projeto seja finalizado).

• Na maioria dos ambientes multi-projetos, os PERTs não existem ou são detalhadas demais.

Todos os projetos que estão para ser liberados têm seus PERTs detalhados 
ADEQUADAMENTE.

Projetos muito grandes são gerenciados de forma eficaz com PERTs relativamente pequenos; 
os PERTs usados para construir uma plataforma petróleo no mar do norte ($4B), e a manutenção 
do maior avião cargueiro (o C5)  têm cada um menos de 300 tarefas. 
As seguintes diretrizes podem ajudar a limitar a tendência de inflar o PERT: 
• Um PERT não é uma tarefa manual.    
• Um PERT não é um check-list. 
• Uma tarefa que leva menos de 2% da duração do projeto tem que ter uma razão muito boa 

para aparecer no PERT.   
• Uma tarefa representa um grupo de trabalho. Ela não deveria ser desmembrada em várias 

tarefas só porque necessita de diferentes recursos com diferentes prazos. Mas deveria ser 
desmembrada conforme os tipos de recursos chaves escolhidos; uma tarefa deveria ser 
definida de forma que estes tipos de recursos sejam necessários na maior parte do tempo 
da tarefa.  

(cont. na próx. pág.)
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5:13:1 Construindo os PERTs  (cont.)

Premissas 
Paralelas

(cont.)

Tática

• Na maioria dos ambientes multi-projetos muitos projetos são variações de um mesmo projeto 
genérico.  Usar modelos (PERTs de projetos genéricos) como a base para construir o PERT 
de projetos reais reduz drasticamente os esforços e o tempo necessário e elimina as tarefas 
detalhadas demais que não deveriam aparecer no plano.

Todos os projetos relevantes (projetos que não serão concluídos logo e os projetos que 
serão liberados em um horizonte próximo) são considerados afim de determinar os projetos 
genéricos.

Equipes adequadas constroem os modelos para cada projeto genérico, assegurando que o 
PERT resultante é detalhado ADEQUADAMENTE.

Para cada projeto relevante a equipe de planejamento do projeto (as pessoas chaves que 
construíram o modelo e as pessoas chaves do projeto) dedica tempo ininterrupto suficiente 
para modificar ADEQUADAMENTE o modelo para que se adeque ao projeto em questão.  
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5:13:2 Construindo-PERTs Corrente Crítica

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Na maioria dos projetos, o mesmo tipo de recurso é necessário para realizar várias tarefas. 
Não considerar a capacidade do recurso – assumindo que o mesmo recurso pode realizar 
múltiplas tarefas em paralelo – torna o plano irrealista por princípio e encoraja, por definição, 
a multi tarefa ruim.

• Ter segurança embutida nas estimativas de tempo das tarefas prolonga consideravelmente a 
duração total do projeto sem proteger suficientemente a conclusão do projeto.

A Empresa usa PERTs de Corrente Crítica que permitem uma conclusão do projeto mais rápida 
e no prazo.

• Em ambientes multi-projetos o mesmo tipo de recurso é necessário para realizar várias tarefas 
em muitos projetos. Normalmente, o know-how específico adquirido por um recurso que já 
trabalhou no projeto leva a substituição a ser ineficiente.  Portanto, algumas vezes, após o 
início do projeto, mesmo quando existe um grupo grande de recursos idênticos, o número de 
recursos deste tipo que na prática se adequam à um projeto é limitado.

• Muitas vezes uma tarefa que é um pré-requisito para outra tarefa é na realidade um pré-
requisito para apenas uma porção daquela tarefa.  Desmembrar esta tarefa em dois 
componentes pode reduzir, significativamente, a duração do caminho.  

(cont. na próx. pág.)
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5:13:2 Construindo-PERTs Corrente Crítica  (cont.)

Premissas 
Paralelas 

(cont.)

Tática

• Ampla experiência mostra que os seguintes processos fornecem um PERT realista para um 
projeto:
1.Para cada tipo de recurso chave o número máximo de recursos que se adequarão ao 

projeto é definido.
2.A linha de tempo do PERT é ajustada para remover os conflitos de recursos. 
3.A Corrente Crítica é identificada.
4.A possibilidade de desmembrar tarefas para reduzir a duração é examinada na Corrente 

Crítica.  
5.Passos 3 e 4 são realizados repetidamente até que a Corrente Crítica seja concluída.
6.As estimativas de tempo são cortadas pela metade (não negociável) e os pulmões do projeto e de 

convergência são criados (se houver muita resistência para cortar as estimativas pela metade, 
não faça concessões no tempo alocado, ao invés disso aumente o pulmão correspondente) 

Uma oficina de CCPM é conduzido para todas as pessoas que participam das equipes de 
planejamento de projetos. 

Através do seguimento do processo da CC, para cada projeto relevante, a equipe de 
planejamento do projeto prossegue tornando o PERT inicial em um PERT CC.

Os modelos são finalizados.
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5:13:3 Escalonando

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Em ambientes multi-projetos a maioria dos recursos chaves trabalha em todos projetos. Não 
considerar os conflitos entre os projetos torna o plano irrealista por princípio e encoraja, por 
definição, a multi tarefa ruim.

Projetos são planejados para assegurar um funcionamento eficaz.

• Um modo eficaz de lidar com os conflitos de recursos entre os projetos é não tentar resolver 
cada conflito (um exercício fútil e exaustivo, tendo em mente que o tempo efetivo da 
execução do trabalho provavelmente mudará devido à grande variabilidade) mas ao invés 
disso buscar um nivelamento suficientemente bom da carga em cada tipo de recurso. Os 
picos temporários de carga que permanecem no plano (e os outros inúmeros picos de carga 
causados por Murphy) são absorvidos pelos pulmões.

• UM TAMBOR VIRTUAL escalona os projetos em concordância com o ritmo real do sistema. 
Portanto,ele nivela eficazmente a carga em cada tipo de recurso.

• Emular o TAMBOR VIRTUAL no estágio de planejamento resolve o problema de conflito de 
recursos.

(cont. na próx. pág.)
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5:13:3 Escalonamento (cont.)

Premissas 
Paralelas 

(Cont.)

Tática

Emulando o TAMBOR VIRTUAL no planejamento – o mecanismo de ESCALONAMENTO:
1. Para todos os projetos considerar SOMENTE as tarefas realizadas pela área de integração 

escolhida.
2. Seguindo as prioridades dos projetos, coloque estas tarefas em uma linha de tempo, 

obedecendo a restrição do número de projetos autorizados a serem trabalhados na área 
de integração. - Escalonamento.

3. Ajustar as estimativas de tempo das tarefas na linha de tempo para refletir a taxa real na 
qual os projetos são concluídos na integração.

4.Para cada projeto use o tempo determinado para as tarefas da integração para ancorar 
todas as outras atividades. 

5. Examine a carga resultante nos tipos de recursos chaves. Se existe um pico de carga que 
não pode ser absorvido dentro da metade do pulmão correspondente, cheque e corrija 
erros nos dados. 

6. Se um certo projeto é planejado para ser finalizado significativamente após a data 
prometida, melhor informar o cliente imediatamente. 

• Uma equipe adequada investe o tempo necessário para emular o TAMBOR VIRTUAL e para 
identificar e corrigir os erros de dados cruciais. 

• Ações são tomadas para assegurar que projetos são liberados de acordo com o plano (pernas 
que têm durações diferentes são liberadas em datas correspondentemente diferentes).

• Ação é tomada para assegurar que as datas prometidas dos novos projetos são fornecidas 
SOMENTE em concordância com o mecanismo de ESCALONAMENTO (ou decisão da alta 
direção de postergar um projeto específico existente).
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5:14:1 Reportando a conclusão da tarefa

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Variabilidade (e seu irmão maior Murphy) modifica as prioridades.
• Na maioria dos ambientes multi-projetos, relatórios freqüentes do progressos são 

constantemente solicitados aos gerentes de tarefas. Mesmo assim a freqüência e a 
acuracidade dos relatórios está longe de ser satisfatória. 

Os dados solicitados estão sempre disponíveis adequadamente.  

• Pessoas tendem a protelar os seus relatórios quando os mesmos não tem um impacto 
imediato/significativo sobre eles. 

• Tradicionalmente as coisas solicitadas a serem reportadas pelos gerentes de tarefa são 
usadas para propósitos financeiros (cálculo do custo absorvido pelo projeto). Em ambientes 
multi-projetos este uso não tem nenhuma relevância para os gerentes de tarefa.

• Em ambientes multi-projetos a pressão, exercida por todos os lados, faz com que seja muito 
importante para os gerentes de tarefa saber as verdadeiras prioridades.

• O dado que é essencial para determinar prioridades não é a quantidade de tempo já investida 
em uma tarefa mas a estimativa de tempo ainda necessária para que a tarefa seja concluída 
(status da tarefa).

• O atraso em uma tarefa (e um atraso esperado) pode mudar a corrente crítica resultando em 
uma mudança maior na prioridade das tarefas de muitos gerentes de tarefa.

Conclusão: quando existe um sistema adequado de prioridades, reportar diariamente as datas 
esperadas de conclusão das tarefas é de extrema ajuda aos gerentes de tarefa.

• Explicação adequada é dada aos gerentes de tarefa: o que lhes é solicitado reportar 
diariamente, como esta informação será utilizada e que eles finalmente poderão obedecer 
APENAS a lista formal de prioridades. 

• A Empresa lança o procedimento de reporte diário (pelos gerentes de tarefas – não pelos recursos) 
e o aplica rigorosamente.  
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5:14:2 Gerenciamento de tarefas

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

No “modo gerenciamento de crise” usual, os gerentes de tarefa mudam as prioridades 
freqüentemente e intervêm nas execuções das tarefas, principalmente quando está claro que a 
tarefa não será concluída a tempo.

Tarefas são executadas de acordo com as respectivas prioridades.  Preparações e ações 
corretivas são executadas a tempo. 

Ampla experiência sugere o seguinte:
• Baseado no relatório de status, cada tarefa tem a sua prioridade atualizada de acordo com o 

seu impacto na conclusão do projeto – percentual de penetração no pulmão correspondente.
• Todos os dias o gerente de tarefas dispõe de duas listas de tarefas: A lista de tarefas 

atualmente em execução e a lista das tarefas que estão para iniciar, ambas classificadas de 
acordo as suas prioridades atualizadas.

• Baseado nas prioridades das tarefas em execução, o gerente de tarefas, buscando minimizar/
eliminar os atrasos, decide o nível e o tipo de intervenção.  

• Para cada tarefa que está entrando, o gerente de tarefas assegura que as condições 
necessárias para iniciar a tarefa estão disponíveis: aprovações, desenhos, recursos 
(ininterruptos) etc.

• De acordo com as prioridades, os gerentes de tarefa alocam o número ideal de recursos às 
tarefas.

• Gerentes de tarefa revisam diariamente as duas listas de tarefas (abertas e por iniciar) e, 
de acordo com as prioridades atualizadas, asseguram que as tarefas estão efetivamente 
progredindo.
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5:14:3 Gerenciamento do Projeto

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Existem casos em que os gerentes de tarefas não podem tomar ações eficazes para minimizar/
eliminar atrasos (as ações necessárias estão fora do controle ou influência efetiva do gerente 
de tarefas).

Gerente de Projetos estão conduzindo um processo de “recuperação do pulmão do projeto”  
para ações inter-departamentais e as exceções não tratadas pelo gerenciamento de tarefas.  

• Em cada momento a tarefa que determina a conclusão do projeto é a tarefa com maior 
penetração no pulmão de projeto. 

• Quando um reporte adequado é feito, um relatório atualizado é disponível com uma lista, para 
cada projeto, das atividades com maior penetração no pulmão de projeto (e também fornece 
visibilidade do status dos pulmões de convergência).

• Utilizando esta lista, um gerente de projeto sabe quais tarefas são essenciais checar com o 
gerente de tarefas correspondente, se as ações adequadas foram tomadas ou se alguma ajuda 
é necessária (e portanto saber também quais tarefas não necessitam de intervenção).

• Gerentes de projeto revêem diariamente a lista das tarefas com maior penetração no pulmão 
de projeto e checam se as ações de recuperação foram tomadas ou são necessárias para 
assegurar que o projeto esteja efetivamente progredindo.

• Em casos extremos o PERT da Corrente Crítica (ou até o modelo) são atualizados.
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5:14:4 Alta Direção

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Na maioria dos ambientes multi-projetos, a alta direção não tem uma boa visibilidade dos 
projetos. Por um lado ela é bombardeada com pedidos para mais (recursos, equipamento etc.) 
e por outro lado projetos que parecem estar progredindo bem são (de repente) reportados 
como estando atrasados e depois muito atrasados.

A alta direção está bem informada e tem controle total.

• Na maioria dos ambientes multi-projetos o progresso projeto é julgado de acordo com o percentual 
de horas já investidas em relação ao total de horas planejadas.  (O resultado é o fenômeno 
predominante no qual 90% do projeto é feito em um ano e os 10% restantes levam outro ano.)

• A medida efetiva de progresso de um projeto é o percentual da Corrente Critica completada. 
A medida de um projeto progredindo bem é o percentual da Corrente Critica completada 
em relação ao percentual do pulmão do projeto consumido.  A medida de recuperação do 
projeto é a melhoria da medida anterior.

• Um gráfico adequado fornece, em uma página, uma imagem clara do status atual dos projetos (e 
para cada um, a tarefa específica que atualmente determina a data de conclusão do projeto). 

A alta direção revê periodicamente (a cada duas semanas) os status dos projetos. Para os 
projetos cujo progresso não é satisfatório, ações de recuperação são examinadas.
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5:14:5 Ajustes do Tambor-Virtual

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• No planejamento as estimativas de tempo das tarefas no Tambor-Virtual foram definidas 
para refletir a capabilidade da Empresa em concluir projetos (esta taxa não é ditada pela 
capacidade mas pelo nível de sincronização).   

• O mecanismo de planejamento controla a liberação de novos projetos de acordo com o 
Tambor-Virtual.

• A taxa com que a Empresa conclui projetos não pode ser (constantemente) maior que a taxa 
de liberação.

• A execução melhorada (passos 5:14:2-4 e 4:51) aumenta significativamente o nível de 
sincronização e portanto a capacidade da Empresa de finalizar projetos a uma taxa maior. 

Portanto, se no planejamento, a carga no Tambor-Virtual não for (freqüentemente) ajustada para 
refletir a sincronização melhorada, a Empresa irá concluir projetos, não de acordo com a taxa 
que é capaz, mas na taxa histórica que possuía quando o planejamento foi iniciado.  

A taxa de conclusão de projetos da Empresa está de acordo com as suas capabilidades 
alteradas.

• Quando a  sincronização melhora e a taxa com que os projetos são liberados não foi aumentada, 
o número de projetos aguardando para entrar na integração escolhida irá diminuir. Após algum 
tempo o número de projetos na integração escolhida  irá diminuir (de tempos em tempos) para 
um inferior ao número restrito permitido. 

(cont. na próx. pág.)
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5:14:5 Ajustes do Tambor-Virtual  (Cont.)

Premissas 
Paralelas  

(Cont.)

Tactic

• A taxa da queda, no número de projetos na e antes da integração escolhida, é um excelente 
indicador para o ajuste necessário na taxa do Tambor-Virtual (ajustando as estimativas 
de tempo das tarefas do Tambor-Virtual para refletir a taxa de execução aumentada em 
correspondência à taxa de queda no número de projetos).  

• Checar: Nesta situação, não existe acúmulo significativo de projetos em outros estágios – o que 
é o caso quando existe a deterioração forte nas capabilidades da Empresa (em função da perda 
de muitas pessoas ou devido à uma mudança significativa para projetos que necessitam de uma 
tecnologia ainda não totalmente dominada).

A Empresa monitora constantemente  número de projetos na e antes da integração escolhida 
e periodicamente ajusta a taxa do Tambor-Virtual de acordo.
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5:16:1 Controlando Sub-Projetos Contratados

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Normalmente sub-contratados para sub-projetos são Empresas cujo ambiente é um ambiente 
multi-projetos. 

• Na maioria dos ambientes multi-projetos o desempenho de entrega é notavelmente ruim 
apesar do empenho da diretoria para melhorar.

A Empresa ajuda seus sub-contratados a melhor entregar no (ou antes) do prazo. 

• É comum em ambientes de projeto um contratado ditar alguns procedimentos de reporte 
aos seus sub-contratados.

• A Empresa pode solicitar ao sub-contratado que forneça uma rede PERT do projeto 
contratado.

• A Empresa pode, somente para seu próprio uso, mudar o PERT fornecido para um PERT 
com pulmões, removendo 50% das estimativas das tarefas e recolocando-as no final dos 
caminhos aplicáveis como pulmões (não há nenhuma necessidade de tentar remover os 
conflitos de recursos).

• A Empresa pode pedir ao sub-contratado para reportar diariamente o seu progresso (tempo 
que resta) na rede de tarefas e usar esse relatório para identificar a tarefa que atualmente 
coloca em risco o desempenho de entrega do projeto subcontratado.

• No que se refere à “tarefa sob risco”, a Empresa pode solicitar um relatório das ações de 
recuperação.

• A experiência mostra que o procedimento acima, acompanhado de uma explicação 
apropriada dos mecanismos inerentes, é apreciada pelos sub-contratados.

A Empresa solicita que os sub-contratados forneçam os PERTs relevantes e diariamente 
reportem o progresso das tarefas. Este dado é utilizado para fornecer o foco contínuo aos 
sub-contratados.
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5:16:2 Alinhando os termos do negócio

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Em casos aonde as relações de negócios com o sub-contratados são baseadas em horas 
existe um desalinhamento inerente entre a Empresa e o sub-contratado (a Empresa quer obter 
o resultado no prazo com o mínimo de horas e o sub-contratado quer trabalhar o máximo de 
horas possível). Nestes casos, os incentivos para a entrega antecipada têm (se algum) efeito 
limitado.

Os sub-contratados da Empresa são efetivamente incentivados a entregar no, ou antes do, 
prazo.

• Para sub-contratados que estão acostumados à contratos baseados em horas, a principal 
preocupação é a remuneração por hora.

• Normalmente, quanto maior o atraso em um projeto, maior é o numero de horas investidas. 
• Um incentivo que ofereça ao sub-contratado uma remuneração maior por hora para a entrega 

antecipada é eficaz para induzir o sub-contratado a entregar antecipadamente.

• A experiência mostra que, em muitos casos, a remuneração maior por hora é mais que 
compensa pela redução no número de horas investidas. 

A Empresa oferece pagamentos de bônus significativo (por hora) aos seus sub-contratados 
para entregas no (ou antes do) prazo.
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5:21:1 Foco na Confiabilidade 

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Não tendo, até agora, uma vantagem competitiva decisiva vinda de notável confiabilidade, 
deixa claro que as análises de mercado feitas pela Empresa foram baseadas principalmente 
na visão do produto. 

• A importância da Confiabilidade pode ser diferente para diferentes tipos de projetos/clientes.  

A Empresa foca em mercados aonde a Confiabilidade fornece a melhor alavancagem.

• A importância da Confiabilidade é uma função: 1. DDE dos fornecedores e 2. O dano causado 
pela entrega atrasada. Quando fornecedores trabalham em um ambiente multi-projetos, é 
seguro assumir que o DDE é ruim. Portanto a extensão com que a Confiabilidade é/deveria 
ser importante para o cliente é determinada pela magnitude do dano que uma entrega 
atrasada inflige ao cliente.

• Quando a Empresa entrega o projeto global (ou entrega um sub-projeto que provavelmente 
determina a data de entrega do projeto) um atraso na entrega irá infligir um dano ao cliente. A 
magnitude do dano é uma função do grau de impacto que o atraso causa:
-Reduzindo ou atrasando os benefícios esperados de ter o projeto concluído (a razão pela 

qual o cliente iniciou o projeto em primeiro lugar ).
-Custos adicionais associados ao atraso (Multas, pagar fornecedores pelo tempo adicional, 

pagar por alternativas temporárias, etc.)
-Os sacrifícios que o cliente faz para minimizar o atraso – comprometendo as especificações 

do projeto.
-O prejuízo pessoal de pessoas chaves do cliente.

(cont. na próx. pág.)
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5:21:1 Foco na Confiabilidade   (Cont.)

Premissas 
Paralelas  

(Cont.)

Tática

• Quando a maioria dos negócios da Empresa é entregar apenas sub-projetos e o cliente 
protegeu adequadamente o seu projeto contratando o sub-projeto com antecipação 
suficiente, a Confiabilidade ainda pode ser importante para o cliente. É importante em 
casos aonde clientes preferem atrasar o máximo possível a decisão das especificações 
solicitadas. (Em muitos ambientes é provável que a necessidade de mudanças estejam 
claras apenas em uma fase avançada do projeto. Quanto mais cedo a entrega do sub-
projeto, menor é a flexibilidade para fazer mudanças de conteúdo nos sub-projetos. Quanto 
maior a Confiabilidade do fornecedor, menor é a necessidade de grande proteção e portanto 
maior a flexibilidade do cliente para mudança de conteúdo.) 

• Analisar o mercado sem examinar exemplos reais, de clientes potenciais representando os 
clientes da Empresa, pode não expor todos os dados relevantes e pode até mesmo levar à 
conclusões distorcidas provenientes de casos extremos (que são, normalmente, aqueles que 
tem maior impacto da intuição).

A equipe de vendas e marketing examina os diferentes setores de mercado que a Empresa está 
servindo, avaliando a extensão com que a confiabilidade é uma necessidade significativa, anal-
isando as conseqüências de uma entrega atrasada para o cliente.

A equipe faz a análise examinando 3 clientes (potenciais) por setor de mercado (menos de 3 
existe o risco de considerar casos extremos, mais não é necessário).

A equipe identifica os setores de mercado preferidos para alavancar a oferta de Confiabilidade.
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5:21:2 Plano de vendas equilibrado 

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tactic

Confiabilidade é uma necessidade significativa para um grande mercado mas alguns setores 
são mais acessíveis que outros, alguns setores geram ganhos superiores a outros, alguns 
setores são muito maiores que outros,alguns setores tem um tempo de iniciação mais longo. 
Não considerar estes fatores pode levar à erros graves. 

O plano de vendas da Empresa é elaborado de forma a gerar mais e mais negócios em setores 
de mercado que proporcionam melhores retornos. 

Avaliando retorno: 
• Experiência passada pode indicar o tipo de cliente/setor de mercado/tipos de cliente que 

geram o melhor ganho. 
• Um projeto particular pode gerar menos ganho mas poderia permitir ganhar bons negócios 

futuros (entrando em um cliente, estabelecendo reputação, ganhando experiência).

Avaliando barreiras:
• Algumas grandes organizações tem um processo decisório que prolonga significativamente 

o ciclo de vendas.
• Para ganhar um negócio com alguns clientes/alguns tipos de projetos/alguns setores a 

Empresa pode precisar investir em qualificação.
• Em algumas regiões/setores de mercado a Empresa menos infra-estrutura que em outras.  

Para os setores aonde a Empresa tem uma vantagem competitiva decisiva (e portanto uma 
grande índice de sucesso) a equipe de vendas e marketing avalia retornos e barreiras para 
criar um plano de vendas adequado – um plano que almeja aumentar os negócios no horizonte 
de curto e médio prazo enquanto prepara o terreno para vendas maiores no futuro. 
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5:21:3 Priorização de clientes potenciais

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Mesmo quando a análise do mercado mostra claramente aonde a confiabilidade é mais efetiva, 
o pessoal de vendas (que não está acostumado a ter uma vantagem competitiva decisiva) 
pode ainda perseguir mais oportunidades de pouca probabilidade nas quais se sentem mais 
confortáveis ou aonde já tenham investido muito tempo.

A Empresa foca prudentemente seus esforços nos mercados mais recompensadores. 

• Quanto antes o pessoal de vendas experimentar uma taxa muito maior de sucesso na venda da 
oferta de confiabilidade – tanto antes a tendência, de perseguir clientes potenciais conhecidos, 
aonde a probabilidade de ganhar o projeto é pequena, será reduzida.

• Quando a nova abordagem de vendas é lançada, é mais provável que o pessoal de vendas 
aborde imediatamente uma lista que específica de clientes potenciais que abordar um mercado 
definido em termos gerais. 

• Os melhores clientes potenciais para abordar primeiramente são:
-Clientes potenciais que já estão no funil e que se adequam muito à oferta de confiabilidade.
-Novos clientes potenciais que se adequam melhor à oferta de confiabilidade e têm um prazo 
interno de decisão curto.  

(cont. na próx. pág.)
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5:21:3 Priorização de clientes potenciais  (Cont.)

Premissas 
Paralelas

(Cont.)

Tática

• Considerações adicionais na priorização dos clientes potenciais:
-Na revisão de contas chaves podem vir a tona contas que têm grande risco de ser perdidas e 
isso determina um plano de recuperação baseado na oferta de confiabilidade (se adequado). 
-Não é sábio aumentar a dependência da Empresa de clientes que geram uma grande parte 
dos negócios da Empresa.  

A equipe de vendas e marketing gera uma lista de clientes potenciais para o lançamento da 
oferta de confiabilidade:
• Mapear os possíveis clientes atuais (existentes, antigos, novos) criando uma grande lista de 

clientes potenciais que pertencem aos setores de mercado preferidos.
• Definindo clientes potenciais para um lançamento teste (clientes representativos que o 

pessoal de vendas pode abordar tão logo possível).
• Dar grande prioridade em reduzir o risco de perder contas chaves.
• Aviso: se um cliente é responsável por uma grande parte dos negócios da Empresa – não 

aumente sua participação.
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5:22:1 Valor e Multas

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Não apenas a equipe de vendas da Empresa mas o cliente também não está acostumado com 
uma oferta que não é uma oferta convencional (baseada em uma confiabilidade notável).

A oferta da Empresa é construída para usufruir totalmente de sua vantagem competitiva de 
Confiabilidade.

• Em ambientes de projeto, raramente um fornecedor está sintonizado com o dano causado pela 
entrega atrasada. Comunicando explicitamente o dano ao cliente ocasionado pela entrega 
atrasada demonstra ao cliente o empenho (e portanto a provável habilidade) da Empresa 
para entregar no prazo. Isso é especialmente importante em casos em que (compras do) 
cliente não está totalmente ciente de todas as implicações de se ter fornecedor que não é 
confiável.

• As multas são um elemento chave na demonstração da notável Confiabilidade da Empresa: 
-Definindo uma penalidade muito alta (definindo-a em relação ao dano ao cliente) pode por 

toda a Empresa em risco. Definindo multas muito pequenas poderia levar os concorrentes 
a oferecer o mesmo. As multas deveriam ser grandes o suficiente para que o cliente saiba 
que a Empresa está empenhada em atender as datas prometidas.

-Definindo as multas a serem pagas por intervalo de tempo de atraso irá aumentar a confiança 
do cliente na motivação da Empresa em minimizar o atraso mesmo quando este ocorra.

A equipe de vendas e marketing definem claramente os ganhos relevantes que o cliente obtém 
com a oferta de confiabilidade – comunicando o dano causado pela entrega atrasada. 
A equipe determina os esquemas das multas (tamanho e pontos de disparo) para mostrar a 
confiança da Empresa em sua notável confiabilidade.
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5:22:2 Termos e Condições

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Em muitos ambientes multi-projetos aonde os projetos são (mais ou menos) repetitivos 
e o dano resultante ao cliente é muito grande, já existe uma prática comum de pedir (no 
contrato) uma multa por atrasos. Porém o número real de casos em que a multa é paga é 
relativamente pequeno. Isso sinaliza o fato que os fornecedores são  “especialistas” em evitar 
a responsabilidade pelos atrasos.  
No geral os clientes têm ciência, devido ao acima, dos efeitos limitados das multas na redução 
dos atrasos. 

Os termos e condições da oferta reforçam a posição da Empresa como sendo um fornecedor 
notavelmente confiável.

• Uma das formas mais comuns do fornecedor evitar a responsabilidade pelos atrasos é 
comprometer o escopo  (abreviando testes etc.).

• Uma das formas mais comuns do fornecedor evitar a responsabilidade pelos atrasos é inserir 
muitos termos e condições “para se cobrir” (culpar o cliente pelo atraso).

• A forma de evitar termos e condições que se eximam da responsabilidade é construí-los com 
a convicção de que:

-A Empresa quer ganhar o projeto.
-Demonstrar uma notável confiabilidade é essencial para ganhar o projeto (não apenas este 
projeto mas ganhar projetos consistentemente).
-A Empresa tem um alto desempenho de entrega (entregando bem acima de 95% no ou antes 
da data original prometida enquanto em casos de entrega atrasada o atraso é bem menor que 
o atrasos predominantes no segmento).   (CONT.)

(cont. na próx. pág.)
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5:22:2 Termos e Condições  (Cont.)

Premissas 
Paralelas  

(cont.)

Tática

• O modo de construir termos e condições que reforcem a confiança na notável confiabilidade 
da Empresa é:

-Bloquear clara e explicitamente as formas comuns de “abreviação” (queimar etapas).
-Bloquear clara e explicitamente as formas comuns de se eximir da responsabilidade pelos 

atrasos.
-Definir razoáveis (e mesmo assim favorecendo o cliente) limites de responsabilidades.

• A equipe evita termos e condições que a eximam da responsabilidade e ao invés disso coloca 
termos e condições que reforçam a confiança na notável confiabilidade da Empresa.

 
• O(s) modelo(s) das ofertas adequadas é determinado.

• Gerentes de Vendas são treinados para usar o modelo como base para propostas 
específicas. 
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5:23:1 Força de Vendas Adequada

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Para uma venda convencional, a força de vendas tem que conhecer bem os prós (e contras) dos 
seus produtos. Para vender uma  proposta de negócio, um vendedor também precisa conhecer 
bem as relações de causa e efeito existentes no ambiente do cliente.  Nem toda pessoa se sente 
confortável com lógica de causa-efeito.

A Empresa tem uma força de vendas adequada. 

Quase todo vendedor que se sente confortável com lógica de causa e efeito pode ser treinado 
para vender uma proposta de negócio.
Em Empresas pequenas, normalmente, a força de vendas são os diretores. Quando chegar 
a hora de contratar vendedores é importante perceber que a maioria dos vendedores está 
vendendo repetidamente os mesmos produtos para os mesmos clientes. Esses vendedores 
podem não se adequar.

A Empresa dedica pessoas de vendas que possuem os atributos para a venda de propostas de 
negócio.
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5:23:2 Mastering the core

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

• Conseguir uma forte aceitação do cliente, com o grande valor da proposta, é a essência 
da venda de confiabilidade (desempenhando-a adequadamente alavanca o processo de 
venda, desempenhando-a fracamente quase garante o fracasso).

• O cliente tem uma expectativa definida do que o fornecedor deve apresentar na primeira 
reunião de vendas. Seguir as expectativas do cliente e somente apresentar a proposta (sem 
a lógica de apoio) garante o fracasso.

Os vendedores estão habilitados em conduzir uma apresentação para criar interesse – a essência 
da venda de confiabilidade – obter a aceitação do grande valor da oferta.

• Vasta experiência mostra que apresentações para criar interesse têm sucesso se construídas 
conforme as seguintes linhas:

-O valor da oferta de confiabilidade está em eliminar problemas – o dano causado pelos 
atrasos. Obter o consenso que os danos significativos dos atrasos existem é o primeiro 
passo chave na obtenção da aceitação. Apresentar o dano como um resultado das 
práticas comuns do segmento do fornecedor reforça a percepção da Empresa como um 
fornecedor confiável procurando trazer valor aos seus clientes.  Isso também previne o 
risco do cliente argumentar a existência de problemas para evitar admitir falhas em sua 
área de responsabilidade ou evitar dar poder ao fornecedor no “jogo da negociação”.
-Apresentar a lista dos critérios sensíveis para julgar qualquer solução sugerida, buscando 
eliminar o dano, é uma técnica eficaz para levar o cliente a reconhecer a oferta de 
Confiabilidade como obviamente a melhor solução para o seu problema. Ela também 
bloqueia qualquer direção diferente insatisfatória para a solução que o cliente possa 
vislumbrar.   

(cont. na próx. pág.)
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5:23:2 Dominando a essência  (Cont.)

Premissas 
Paralelas  

(cont.)

Tática

-A experiência amarga com fornecedores não confiáveis condicionou os clientes a procurar 
a “faca atrás do sorriso” – examinando cuidadosamente os elementos da oferta, checando 
se soluciona os problemas, se não envolve riscos reais e se é prática para implementar. Um 
modo eficaz de reforçar a posição da Empresa como um fornecedor confiável é apresentar 
os elementos da oferta como os que melhor atendem aos critérios.  
-Usando as preocupações remanescentes do cliente (verbalizadas ou não) como a base 
para os próximos passos (nos quais as preocupações serão decisivamente enterradas) 
contribui significativamente para a percepção de confiabilidade.

• Ensaio é uma técnica eficaz para dominar a novo processo de aceitação: “Quanto mais você 
sua, menos você sangra –difícil na preparação, fácil na batalha“

• O modo mais eficaz de convencer a força de vendas de  que uma apresentação de vendas tão 
radical funciona, é fazer com que a equipe tenha a experiência na prática.

• A essência da apresentação de Confiabilidade é desenhada pelas pessoas chaves de 
vendas.

• As pessoas chaves de vendas são treinadas (ensaio extensivo) e acompanhadas até que 
eles pessoalmente tenham sucesso nas reuniões essenciais – o lançamento teste. 
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5:23:3 Processo de vendas

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Não ter um processo de venda detalhado pode levar a sugerir um próximo passo errado ou, pior 
ainda, tentar forçar o cliente em potencial a fechar prematuramente o negócio, o que tipicamente 
leva a perder o negócio.

O processo de venda tem seus passos corretamente detalhados.

• Saber como conduzir as reuniões para criar interesse reforça muito a habilidade para 
desenhar e conduzir os primeiros passos no processo de vendas levando às reuniões e aos 
passos subseqüentes da aceitação ao fechamento do negócio. 

• Familiaridade com o processo de decisão do cliente junto com a experiência em vender uma 
oferta baseada em uma vantagem competitiva decisiva (ganha em implementações VV) podem 
ser usadas para gerar um processo de vendas poderoso e personalizado.

• A equipe líder define o processo de vendas - o que a Empresa deveria fazer, em que estágio, 
como (usando ferramentas padrão), com quem e por quem, para poder trazer um cliente em 
potencial identificado, da “ignorância” para o fechamento do negócio.

• A equipe líder de vendas é treinada (ensaio extensivo) e acompanhada até que eles pessoalmente 
obtenham sucesso nas vendas.

• O pessoal de vendas segue a lista de prioridades dos clientes potenciais – passo 5:21:3.  
• A equipe líder revisa constantemente e melhora os processos e a execução da força de 

vendas. 
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5:51:1 Reportando Motivos

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Sob pressão a tendência é a de solucionar os problemas imediatos ao invés de usar o tempo 
para solucionar as causas raízes.

A base de dados necessária para lançar programas de melhoria eficazes está disponível. 

• Quando um sintoma é corrigido ao invés da causa raiz a causa raiz vai continuar a gerar 
sintomas. O sintoma é um atraso, uma causa raiz é o motivo de muitos atrasos.  Examinar os 
atrasos é um bom ponto de partida para identificar as causas raízes.

• Tentar responder “Qual é o motivo do atraso?” irá levar, em muitos casos, à motivos 
especulados (ou até pior, soluções especuladas) e desta forma desencaminhar a análise.

• Um modo de responder objetivamente à questão: “Qual é o motivo do atraso?” é responder 
à questão: “O que esta tarefa está esperando?” Este tipo de raciocínio pode ser usado como 
ponto de partida para a identificação das causas raízes. 

A Empresa cria um banco de dados geral dos motivos, estabelecendo o procedimento de 
reporte dos gerentes de tarefa, registrando para cada atraso de uma tarefa o que a tarefa está 
esperando.
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5:51:2 Analisando os motivos do atraso

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

• Em função da estrutura do projeto (a maioria das tarefas estão localizadas nos caminhos 
paralelos à corrente critica) a maioria dos atrasos nas conclusões das tarefas não se traduzem 
em um atraso na conclusão do projeto.

• Eliminar as causas raízes dos atrasos, causas que não contribuem para o atraso do projeto, tem 
um impacto mínimo no desempenho da Empresa.

Os principais motivos para os atrasos dos projetos são identificados. 

• Apenas os atrasos que contribuem para a maior penetração no pulmão do projeto afetam a 
conclusão do projeto. Portanto, os motivos que causam estes atrasos são chamados motivos 
relevantes.

• Em função da alta incerteza nos ambientes de projeto, as tarefas que causam a maior 
penetração no pulmão do projeto, podem ser identificadas somente após o fato (não somente 
tarefas na Corrente Critica podem ser responsáveis pelas maiores penetrações).

• Na maioria das vezes, é o acumulo de atrasos em um caminho que leva uma tarefa a ter a 
maior penetração no pulmão de projeto. 

Conclusão: Motivos para atrasos de todas as tarefas têm que ser continuamente coletados. 
Uma vez que a tarefa foi identificada como sendo a que causou a maior penetração no pulmão 
do projeto, todos os motivos (ao longo do caminho) que se acumularam para causar esta 
penetração podem ser agora identificados como motivos relevantes. 
• O banco de dados dos motivos relevantes é criado e a análise Pareto é periodicamente realizada 

para identificar os principais motivos relevantes. 

O banco dos motivos relevantes é criado e periodicamente analisado usando a análise Pareto.
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5:51:3 Implementando projetos de melhoria

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Saber os motivos relevantes e eliminar as causas raízes dos motivos relevantes não são 
sinônimos. 

A Empresa tem um programa de melhoria contínua eficaz. 

Uma vez identificados os principais motivos relevantes, a utilização de equipes de melhoria 
Lean/Seis-Sigma têm se mostrado eficazes na identificação das causas raízes e na eliminação 
das mesmas.

Em ambientes multi-projetos é muito provável que algumas das iniciativas de melhoria resul-
tantes do trabalho dos times de melhoria irão demandar mudanças em áreas que estão fora 
do controle/autoridade dos membros das equipes de melhoria e até de seus gerentes imedia-
tos.  Áreas como: 

-Procedimentos (Compras, processos de funções de suporte etc.)
-Aumento da capacidade efetiva de recursos especializados.

Implementar mudanças deste nível demandam liderança da alta direção.

• Equipes de melhoria estão continuamente tratando os principais motivos relevantes. 
• A alta direção forma um comitê especial para supervisionar estas iniciativas e assegurar que 

as recomendações das equipes são implementadas de forma eficaz.
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5:52:1 Identificando recursos necessários 

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A restrição dos projetos não é nenhum recurso específico mas a própria sincronização do projeto.  
Em função disso, as análises regulares da carga não permitem identificar quais recursos são 
necessários para aumentar efetivamente a capacidade.

A empresa tem uma identificação suficientemente boa dos recursos necessários para assegurar 
que os prazos prometidos não irão continuar a crescer. 

• O gerenciamento dos pulmões permite categorizar os recursos em 4 grupos:
1.Recursos que regularmente aumentam a maior penetração no pulmão do projeto,
2.Recursos que regularmente aumentam as grandes penetrações (qualquer penetração que 

é 50% ou mais) no pulmão do projeto,
3.Recursos que reduzem a maior penetração no pulmão do projeto, e
4.Recursos que (quase) nunca contribuem para a maior penetração no pulmão do projeto.

• Acrescentar recursos aos grupos 1,2 e 3 acima irá assegurar o impacto efetivo nos prazos (a 
boa prática do POOGI irá evitar adicionar recursos quando as penetrações nos pulmões do 
projeto são o resultado destes recursos aguardando os outros recursos)

• Quando a capacidade de alguns recursos é elevada, os recursos que pertencem aos grupos 
acima podem mudar.

O mecanismo de gerenciamento dos pulmões é regularmente e continuamente usado para 
identificar os recursos que pertencem aos grupos 1,2 e 3.
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5:52:2 Aumentando Capacidade

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Não saber a razão entre o prazo de recrutamento e o prazo para necessidade (o tempo en-
tre a data de início do projeto e o tempo que os recursos deveriam começar a participar no 
projeto) leva o recrutamento a ocorrer cedo demais ou, pior ainda, tarde demais.

A empresa recruta os recursos necessários assegurando a disponibilidade adequada para os 
seus projetos.

Usando o software de escalonamento (considerando projetos já em execução e projetos es-
perados) é possível avaliar a carga nos recursos que pertencem aos grupos 1,2 e 3 e o tempo 
esperado até que a empresa não tenha mais capacidade suficiente destes recursos  – os re-
spectivos prazos para necessidade (PPN).

É possível iniciar o recrutamento de recursos que pertencem aos grupos 1, 2 e 3 que tenham 
um prazo de recrutamento que é menor que os seus PPN de forma que os respectivos recru-
tamentos finalizem (logo) antes da necessidade.

Para recursos que pertencem aos grupos 1, 2 e 3 que tenham um prazo de recrutamento que 
é (muito) mais longo que os respectivos PPN, a experiência mostra que aumentando a capa-
cidade imediatamente em 20% cria um pulmão de capacidade suficiente.

A Empresa categoriza os recursos necessários conforme a razão dos seus PPN e tempo de 
recrutamento e para aqueles que a razão é (muito) superior a 1 recruta de forma que eles este-
jam prontos um pouco antes do necessário. Para os recursos cuja razão é (muito) inferior a 1, 
aumenta imediatamente a capacidade dos mesmos em 20% (cria um pulmão de capacidade).




