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Resumo
O Gerenciamento de Valor Agregado (EVMS – Earned Value Management System)
vem se mostrando uma ferramenta bastante útil no apoio às atividades de controle
do gerenciamento de projetos, uma vez que possibilita a obtenção de informações
bastante relevantes sobre os custos de execução. Desta forma, ela apóia os
gerentes em sua tarefa de acompanhar o cronograma e auxilia na identificação
antecipada e na conseqüente minimização dos riscos.
A aplicação de tais técnicas a projetos de desenvolvimento de software ainda é
pouco comum devido, principalmente, à dificuldade encontrada em se definir critérios
de mensuração de execução adequados. No entanto, tal barreira pode ser
minimizada através de uma correta definição da estrutura WBS e da mensuração de
atividades executadas através da utilização de percentuais completados com marcos
de referência.
A aplicação combinada dos conceitos de Valor Econômico Agregado (EVA –
Economic Value Added) e EVMS possibilita a análise simultânea de informações de
custos e de resultados e, assim, pode revelar ao gerente dados esclarecedores a
respeito do status financeiro de seu projeto. Além disso, ao se calcular os
indicadores de EVMS utilizando como base os valores de EVA, ocorre uma
aproximação da linguagem da equipe técnica e dos patrocinadores do projeto,
permitindo que estes se sintam mais confortáveis, com os resultados do projeto lhes
sendo reportado através de índices de retorno sobre o investimento.
Para mostrar a aplicabilidade do acima descrito, um estudo de caso foi desenvolvido,
utilizando como base a análise um projeto de implementação de ERP.
Palavras-chave: EVMS, Análise de Valor Agregado, EVA, Valor Econômico,
Gerenciamento de Projeto, Software, Mensuração, Processos de Controle

Abstract
The Earned Value Management System (EVMS) has been proven a very useful tool
to be used on project control activities. It allows relevant data about execution costs
to be retrived supporting the project manager on his tasks of following project
schedules and costs, and these help him on the early detection of risks and,
consequently, on reducing them as well.
Nowadays the use of such techniques are not usual on software development
projects, perhaps mostly because of difitulties met in defining a proper measurement
criteria. Nevertheless this barrier might be disminished by defining a proper WBS
hierarchy and by the adoption of complete percentuals with milestones measurement
criteria.
The combinated usage of EVMS and EVA (Economic Value Added) concepts
enables the manager to analyse at the same time the costs and the obtained results
of his project. These data can give him a very clear idea about the financial status of
the project. Besides that, by calculating EVMS indicators using Economic Value as
calculation base it can get closer of the most important stakeholder – the
shareholders - point of view, once they are better used to hear about return over
investment than project schedules and costs. This makes them to feel more
confortably in supporting the project manager decisions.
In order to demonstrate the feasability of the obove described, a case study was
developed over an already done ERP implementation project.
Key-words: EVMS, Value Addes Analisys, EVA, Economic Value, Project
Management, Software, Measurement, Control Processes
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1 Introdução

Entre as atividades mais críticas para o bom andamento de qualquer
projeto, destacam-se aquelas relacionadas ao controle. São consideradas críticas
pois direcionam as decisões do gerente, e assim, têm influência direta nas ações a
serem tomadas por toda a equipe. Como bem ilustra o PMBOK (Project
Management Body of Knowledge – Guia do Conjunto de Conhecimento para o
Gerenciamento de Projetos [PMI, 2004]), para que se possa visualizar de maneira
mais eficaz os resultados obtidos pela equipe de projeto, o gerente de projeto deve
se valer do grupo de processos de controle e monitoramento, responsável por
monitorar a performance do projeto de maneira a identificar problemas a tempo de
que medidas corretivas possam ser tomadas.
Tem-se assim que as atividades de controle indicam se o direcionamento
das atividades e estratégias definidas estão trazendo resultados compatíveis com o
planejamento inicial. Além disso, podem indicar antecipadamente potenciais riscos
ao sucesso da equipe, permitindo ações corretivas e preventivas, diminuindo assim
as chances de que o projeto se desvie daquilo estipulado inicialmente.
Pode-se afirmar que os processos de controle e monitoramento atuam
como uma interface entre as atividades de planejamento e de execução, permitindo
constante comparação entre os resultados esperados e o real andamento do projeto.
Assim, para que tais processos sejam eficientes, devem ser capazes de coletar
dados precisos sobre as tarefas relacionadas à execução e de converter estes
dados em informações que apóiem os gerentes em suas decisões.
Técnicas de planejamento e de mensuração foram desenvolvidas para
apoiar as atividades de controle e pressupõem um planejamento baseado em
fatores históricos e organizado de tal forma que facilitem a comparação entre dados
planejados e reais.
Esta abordagem tem se mostrado eficiente e tem se replicado para um
grande número de áreas de projetos, porém quando se tenta aplicá-la a projetos de
software, algumas dificuldades podem ser identificadas.
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Em seu livro Estimating Software Intensive Systems – Projects, Products
and Processes, Richard D. Stutzke [Stutzke, 2005] afirma que projetos de software
são difíceis de se estimar por quatro motivos principais:
1. Os requisitos são difíceis de se definr com precisão;
2. O produto final é essencialmente invisível até que esteja terminado;
3. Por ser intangível, o produto é difícil de se mensurar;
4. A aceitação do produto depende das expectativas do cliente.
Além destes pontos, Stutzke discorre sobre alguns outros fatores que
dificultariam a tarefa de se estimar projetos de software. Segundo ele, a falta de
histórico que sirvam de referência, a falta de qualidade do levantamento de
requerimentos e a variação da produtividade individual dos programadores podem
afetar de maneira importante o andamento do projeto, e esses fatores são difíceis de
serem identificados.
A utilização do EVMS - Sistema de Gerenciamento por Valor Agregado1
(Earned Value Management System) como ferramenta de controle possibilita a
adoção de um critério único de mensuração das atividades do projeto, a saber:
percentuais completos com marcos de referência. Um benefício colateral disto é que
faz-se possível a determinação de um histórico de dados de projeto que facilitam
uma comparação direta entre si, tornando mais confiável o processo de estimativa
de projetos futuros.
Além disso, através de seus indicadores e índices de performance, o EVMS
se mostra totalmente aderente aos objetivos de comparação entre planejamento e
execução, inerentes aos processos de monitoramento e controle.
Combinado com o conceito de Valor Econômico Agregado (EVA Economic Value Added)2, o EVMS pode configurar uma ferramenta de utilidade
ainda maior para os gerentes de projeto, tanto no controle direto da execução de
seus projetos, como também na definição do valor gerado pelo trabalho de sua
equipe.

1
2

Descrito em detalhes na Seção 3.1
Descrito em detalhes na Seção 3.3
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A utilização do conceito de Valor Econômico aproxima-se mais dos
conceitos de retorno sobre investimento com os quais os clientes e patrocinadores
do projeto estão habituados. Assim, tal aplicação pode também facilitar as atividades
de comunicação dentro dos processos de controle e monitoração.

1.1

Motivação

Uma referência útil para o gerente de projetos de software é sem dúvida o
PMBOK [PMI, 2004], documento criado pelo PMI (Project Management Institute). O
referido documento identifica e descreve os processos necessários para a boa
prática de administração de projetos, tais como iniciação, planejamento, execução,
controle e encerramento. O PMBOK consiste em um guia geral de procedimentos
que reúne práticas tradicionais já consolidadas e amplamente empregadas. Tais
práticas, ou processos, são agrupados pelo PMBOK de duas formas distintas: de
acordo com sua área de conhecimento, ou ainda em cinco grandes grupos de
processos classificados de acordo com sua área de atuação dentro dos projetos.
O enfoque deste trabalho está relacionado a esta segunda classificação,
na qual podemos verificar os grupos de iniciação, planejamento, execução, controle
e encerramento, sendo que o escopo desta pesquisa recai mais diretamente sobre o
grupo de atividades relacionadas ao controle.
Os processos de controle são aqueles que garantem ao gerente de projeto
a capacidade de acompanhar o rítmo de trabalho de sua equipe, os custos incoridos
em seu projeto e como isso tudo se reflete em seu cronograma, e também os
impactos em seu orçamento. Eles fornecem as ferramentas necessárias para
antecipar potenciais riscos, de forma que estes possam ser minimizados ou até
mesmo eliminados. Os processos de controle ajudam os gerentes na sua meta final
de que os projetos sejam entregues sempre em tempo, com qualidade e dentro do
orçamento estipulado.
Entre as ferramentas disponíveis para o gerente de projeto no que diz
respeito aos processos de controle, existe uma que possibilita o acompanhamento
dos custos incorridos e de como estes podem repercutir nas etapas do projeto que
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ainda estão por vir. Ela permite que, a qualquer momento, se tenha uma idéia
bastante representativa de quanto do orçamento já foi comprometido e de quais os
gastos necessários para se entregar o projeto dentro do prazo inicialmente
acordado.
Surgida na segunda metade da década de 60, mas só recentemente
utilizada em maior escala, esta ferramenta foi inicialmente conhecida como Análise
de Valor Agregado (EVA - Earned Value Analysis), e mais recentemente passou a
ser denominada EVMS (Earned Value Management System – Sistema de
Gerenciamento por Valor Agregado), sobretudo no meio acadêmico. Por este
motivo, e para distingui-la mais facilmente do conceito de Valor Econômico
Agregado (também denominado EVA – Economic Value Added) será adotada para
este estudo a segunda denominação, EVMS.
Utilizado principalmente em projetos de engenharia e construção civil, o
EVMS ainda não é muito aplicado a projetos de desenvolvimento de software. Isso
se deve, em grande parte, por se tratar de uma metodologia que se baseia
fortemente na contínua medição da quantidade de trabalho já executado, para que o
valor relativo a este trabalho já absorvido seja comparado com os custos definidos
pelo plano de projeto.
A aplicação do EVMS como ferramenta de controle de projetos não é
novidade e, por si só, este tema não justificaria esta pesquisa. Isto porque trata-se
de um assunto já discutido por diversos autores e cuja aplicação em outras àreas de
atuação é prática consolidada e conhecida. Uma pesquisa rápida pela internet pode
trazer exemplos de utilização de EVMS em projetos de construção civil, aeronáutica
e outros.
Porém, as avaliações sugeridas e descritas pelo EVMS são, em realidade,
baseadas nos custos de execução do projeto e não no valor agregado como sugere
sua denominação. A incorporação do valor efetivamente gerado pelo projeto,
permitiria uma gama ainda maior de informações como o resultado financeiro e o
retorno sobre o investimento (ROI – Return Over Investment).
Um dos diferenciais que se pretende desenvolver dentro deste trabalho é a
utilização do Valor Econômico Agregado como referência dos resultados obtidos
pelo projeto, em função da percepção de que tal informação pode ser de grande
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valia para o gerente de projeto, fornecendo a este dados adicionais para suportar
sua tomada de decisão, principalmente no que diz respeito à satisfação do cliente.

1.2

Objetivos

O objetivo deste trabalho de pesquisa é produzir um guia que possibilite a
utilização conjunta de conceitos do EVMS e do Valor Econômico Agregado para
amparar o gerente de projetos de software nas tarefas relacionadas aos processos
de controle.
Isto se faz possível através da análise das técnicas disponíveis para
mensuração de projetos de software, focando na identificação dos pontos onde as
características de volatilidade e intangibilidade inerentes à area de tecnologia da
informação possam dificultar a obtenção das informações desejadas.
Uma vez identificados tais pontos, é definido um guia que, espera-se,
venha a auxiliar os gerentes de projeto na utilização conjunta de conceitos
provenientes do EVMS e do Valor Econômico de forma a conseguir uma
minimização dos riscos em seus projetos e a melhoria dos processos de
comunicação através da disponibilização de ferramentas adicionais que lhes
permitam analisar custos e valores gerados, formando um histórico que permita a
comparação entre dados planejados e reais dentro de um mesmo projeto ou mesmo
aproveitar informações de outros projetos..
Além da definição do guia, pretende-se também comprovar sua eficácia e
relevância através d a elaboração de um estudo de caso onde os passos sugeridos
são aplicados e os resultados obtidos são avaliados tanto do ponto de vista de
aplicabilidade como também da qualidade e importância das informações geradas..
Pretende-se demonstrar, portanto, que o uso do EVMS em conjunto com
conceitos de Valor Econômico pode trazer aos projetos de desenvolvimento de
software recursos que permitam uma coleta de dados homogêneos que permitam a
determinação de um histórico que possa servir como base de referência a projetos
futuros e também fornece ao gerente condições de analisar de maneira precisa tais
dados de forma a apoiá-lo em suas tomadas de decisões.
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1.3

Contribuições Esperadas

Espera-se, com este trabalho, contribuir com o aprimoramento dos
processos de controle dentro de projetos de desenvolvimento de software.
A inclusão da definição do Valor Econômico tem a intenção de gerar
informações mais apuradas a respeito do andamento financeiro do projeto e deve
trazer para o EVMS a representação dos ganhos esperados com cada fase ou
artefato desenvolvido fornecendo aos gestores e patrocinadores do projeto um
posicionamento confiável do retorno obtido sobre o investimento.
A utilização do EVMS facilita as atividades relacionadas à mensuração das
tarefas executadas através da padronização dos critérios utilizados. Além disso, os
indicadores e índices calculados auxiliam a interpretação e análise dos dados
gerados, através da comparação entre planejamento e execução real, fornecendo ao
gerente informações claras a respeito da produtividade de sua equipe.
Mais ainda, quando utilizado em conjunto com os conceitos de Valor
Econômico Agregado, o EVMS permite a visualização dos resultados do projeto do
ponto de vista financeiro e do retorno sobre o investimento. Isto facilita a
comunicação entre a equipe de projeto e os clientes, sobretudo os patrocinadores do
projeto.
Também, espera-se, será possível avaliar a qualquer momento o valor já
adicionado ao projeto e também o custo ainda a incorrrer possibilitando demonstrar
os impactos de se interromper um projeto antes de seu término, tendo uma idéia
exata de quanto foi entregue e de quanto custaria para entregar o restante.

1.4

Metodologia de Pesquisa

O presente trabalho foi desenvolvido da seguinte forma:
•

Pesquisa de embasamento teórico sobre os fundamentos do EVMS;
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•

Pesquisa de embasamento teórico sobre os conceitos de Valor Econômico
agregado e como este pode ser considerado dentro de um projeto de
desenvolvimento de software;

•

Pesquisa de embasamento teórico sobre as técnicas de mensuração
aplicáveis a projetos de desenvolvimento de software;

•

Análise e compilação do material coletado;

•

Elaboração de estudo de caso para ilustrar a aplicabilidade da
metodologia proposta e seus resultados;

1.5

Organização do trabalho

A fim de embasar este trabalho de pesquisa e tornar válidas as suas
conclusões, o capítulo 2 - Controle de Projetos de Software inicia com uma rápida
explanação sobre os conceitos relacionados às atividades de controle dentro do
gerenciamento de projeto.. Também são abordadas neste capítulo algumas
particularidades dos projetos de software e os pré-requisitos necessários para que a
proposta de uso de EVMS com Valor Econômico possa ser aplicada.
No capítulo 3 - O Gerenciamento de Valor Agregado - EVMS é elaborado
um resumo das principais características da metodologia de Análise de Valor
Agregado onde são descritos tanto os seus

benefícios como os pré-requisitos

necessários para a sua utilização. O foco recai inicialmente, sobre os cálculos dos
índices de desempenho do projeto e posteriormente, com mais ênfase, na
necessidade de se desenvolver um método de mensuração que permita a
comparação fiel do trabalho já realizado em relação ao planejamento e a importância
de se definir uma estrutura de projeto que possibilite a correta classificação e
mensuração tanto das atividades planejadas como dos trabalhos efetivamente
entregues.
A discussão central desta pesquisa gira em torno da aplicação dos
conceitos de EVMS e Valor Econômico como ferramentas auxiliares das atividades
de controle no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software. Assim
sendo, no capítulo 4 - O Guia de Aplicação de EVMS com Valor Econômico são
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expostas propostas de como proceder, desde a etapa inicial de planejamento até a
execução e o controle, para que se possa mensurar corretamente as atividades,
calcular o Valor Econômico e os indicadores e índices de performance do EVMS.
Por fim, no capítulo 5 - Estudo de Caso: Conceitos de EVMS aplicados a
um projeto de Software, a aplicabilidade das propostas elaboradas neste trabalho é
mostrada através de um estudo de caso construído sobre um projeto de
implementação de um sistema de ERP já concluído. A intenção do estudo de caso
é, exatamente, exemplificar como o uso conjunto de EVMS e Valor Econômico
poderia ter auxiliado o gerente do projeto a tomar decisões mais acertadas e de
maneira mais ágil.
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2 Controle de Projetos de Software

Para um efetivo gerenciamento de projeto, seja ele da área de
desenvolvimento de software ou de outra área qualquer, as atividades de controle
desempenham um papel fundamental, tanto para orientar as ações do gerente,
como também para facilitar a comunicação e divulgar o status do projeto dentro da
organização. Por este motivo, podemos notar elementos de controle em
praticamente qualquer estudo relacionado a técnicas de gerenciamento.
Quando o cenário em questão é o desenvolvimento de software, uma série
de dificuldades surgem em decorrência de particularidades inerentes a esta área.
Tais dificuldades podem até mesmo inviabilizar a possibilidade da criação e
manutenção de uma base de planejamento estática e também de pontos de controle
homogêneos e mensuráveis, sendo que estes são pré-requisitos para a gestão de
valor agregado que aqui pretende-se sugerir como ferramenta de apoio aos
processos de controle.
A área de desenvolvimento de software se diferencia das demais áreas de
engenharia por apresentar projetos onde tanto o produto final como a tecnologia
empregada, e até mesmo o próprio processo de desenvolvimento, podem variar
muito. Como em geral os requisitos envolvidos no desenvolvimento de software
estão diretamente relacionados a regras de negócio dinâmicas, eles podem ser
alterados ao longo do projeto, alterando até mesmo o escopo e podendo afetar o
planejamento das atividades.
Além do mais, a área de tecnologia da informação, por si mesma, também
é bastante dinâmica, podendo oferecer ao gerente de projetos novas soluções que,
se adotadas, terão impacto nas áreas de integração, contratação, tempo, recursos
humanos e outras.
Todas estas características fazem cada projeto especialmente único e
distinto no que diz respeito ao nível de complexidade e às ferramentas utilizadas e
não dando muita margem à utilização do histórico de projetos anteriores como
referência para trabalhos futuros.
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Cada novo projeto pode apresentar dificuldades e características distintas,
uma vez que cada implementação ou desenvolvimento de sistema ocorre sempre
em cenários diferentes:
•

cada projeto deve atender a regras de negócio específicas definidas
por seus clientes, que podem sofrer diversas alterações no decorrer
do projeto, alterando os requisitos incialmente mapeados e podendo
até mesmo afetar o escopo do projeto;

•

além disso, dependendo da negociação previamente estabelecida,
podem se contar com prazos e recursos diferenciados;

•

outro ponto de incerteza é a constante evolução do cenário
tecnológico, que aumenta a dificuldade de se organizar uma equipe
capacitada para a execução do trabalho, podendo gerar a
necessidade

de

constante

treinamento

ou

até

mesmo

da

incorporação de novos recursos.
Todas essas características, além de outras que podem sugir ao longo da
execução, levam os projetos da área de tecnologia da informação, sobretudo
aqueles voltados ao desenvolvimento de software, a um grau de incerteza muito
grande quanto ao dimensionamento do esforço total para a conclusão de cada tarefa
e, mais ainda, do projeto como um todo.
Embora a utilização de conceitos extraídos da UML, como use cases, ou o
mesmo das chamadas agile methodologies, como a definição de entregáveis
funcionais ao final de cada dia possam tornar um pouco mais tangível o produto final
da fase de desenvolvimento e realização dos projetos, resta ainda um detalhe muito
bem colocado por Stutzke [Stutzke, 2005]: “a aprovação de um programa sempre vai
estar sujeita à vontade do cliente, e esta, no mais das vezes, é imprevisível.”
Assim, no caso de projetos de software, saber exatamente quanto do
trabalho já foi entregue (ou quanto do produto final já foi desenvolvido) e qual o valor
intrínseco deste trabalho é uma tarefa que apresenta um considerável nível de
dificuldade, uma vez que nem todas as atividades desenvolvidas geram
necessariamente produtos tangíveis, do ponto de vista do valor gerado, e outras
tantas não permitem mensuração precisa.
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Goethert e Hayes mencionam, em nota técnica publicada pelo SEI
[Goethert & Hayes, 2001], uma pesquisa feita por Howard Rubins que aponta que
quatro em cada cinco programas de mensuração falham. Segundo os autores, um
programa de mensuração vai além da coleta de dados, pois os benefícios da
mensuração residem nas decisões e ações tomadas em decorrência da análise dos
dados coletados.

2.1

Principais Conceitos

Como já foi mencionado anteriormente, o PMBOK [PMI, 2004] classifica as
atividades mais relevantes para o gerenciamento de projetos

em cinco grandes

grupos de processos, a saber: iniciação, planejamento, execução, controle e
encerramento.
Além destes grandes grupos de processo, o PMBOK descreve também
algumas áreas de conhecimento nas quais os processos podem ser classificados de
acordo com a área funcional atendida .
Para melhor visualizar os grupos de atividades elencados pelo PMBOK,
pode-se organizar estas definições e relacioná-las de forma a criar um quadro
matricial como o que pode ser visualizado na Tabela 1
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Área de

Iniciação

Planejamento

Execução

Controle

Planejamento

Encerramento

Conhecimento
Integração
Escopo

Tempo

Planejamento de

Controle Integrado

de Projeto

Execução

de Alterações

Definição

Planejamento e

Verificação de

Controle de

Inicial de

Definição de

Escopo

Alteração do

Escopo

Escopo

Definição das

Seqüenciamento

Definição de

Acompanhamento

Atividades

e Estimativa de

Cronograma das

do Cronograma

tempo das

Atividades

de Atividades

Escopo

Atividades
Custos

Planejamento
de Recursos

Estimativa de

Controle de

Custos e

Custos

Orçamento
Qualidade
Rec.Humanos

Planejamento de

Garantia de

Controle de

Qualidade

Qualidade

Qualidade

Planejamento

Desenvolvimento

Organizacional e

da Equipe

Definição da
Equipe
Comunicação
Risco

Planejamento da

Distribuição da

Relatórios de

Encerramento

Comunicação

Informação

Performance

Administrativo

Planejamento do

Identificação de

Planejamento de

Gerenciamento

Riscos

Resposta a

de Riscos

Contratação

Análise

Riscos

Qualitativa e

Monitoramento de

Quantitativa de

Controle de

Riscos

Riscos

Plano de

Planejamento de

Solicitação de

Encerramento

Contratação

Recursos

Recursos

de Contratos

Administração
de Contratos

Tabela 1 – Matriz de controle x áreas de conhecimento (dados extraídos do PMBOK 2000 e
reorganizados em forma matricial)

É importante lembrar que o foco deste trabalho está direcionado aos
processos de controle e sua aplicação à gestão de riscos. Portanto, não é parte de
seu escopo a descrição detalhada do PMBOK como um todo, mas apenas daqueles
processos relevantes a tal fim.
Todas as tarefas necessárias para o desenvolvimento de um projeto
podem ser classificadas em uma das células desta matriz. Para melhor entender
como ela está organizada, pode-se imaginar incialmente uma divisão mais
macroscópica das fases de um projeto identificando duas etapas bastante distintas:
o planejamento e a realização.
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Por atividades de planejamento, entende-se todas aquelas tarefas
inerentes às definições preliminares e de dimensionamento de esforços e recursos
necessários para que as metas estipuladas para o projeto possam ser atingidas. Já
a etapa de realização, engloba atividades de concretização daquilo que foi planejado
na etapa anterior. Durante esta fase, além de garantir a execução do projeto
propriamente dita, o gerente de projeto precisa garantir que o andamento dos
trabalhos esteja de acordo com o escopo, a qualidade e os custos esperados, de
modo que, ao final do projeto, o cliente se sinta confortável para aceitar formalmente
o produto que lhe foi entregue.
É por esse motivo que a fase de realização do projeto é dividida em três
processos distintos: a execução, o controle e a conclusão. Dentre estes, o processo
de controle é vital para o gerente, pois garante o correto direcionamento de esforços
por parte da equipe e fornece aos gerentes as ferramentas

necessárias para

identificar e corrigir eventuais desvios de custo, prazo ou escopo, reduzindo assim
os riscos inerentes ao projeto.
A Figura 1 mostra como os processos se relacionam para compor o
gerenciamento de projetos. Pode-se notar que os processos de controle se
relacionam com os processos de execução de forma constante, trocando
informações sobre a execução das atividades do projeto e analisando o
cumprimento das metas estabelecidas

e acompanhando os riscos inerentes à

execução. Também fornecem informações aos processos de planejamento, para
que estes possam rever as atividades planejadas para o projeto a fim de corrigir
eventuais desvios indesejáveis. Por fim, os processos de controle também são
responsáveis por definir quando o resultado esperado foi atingido, dando início aos
processos de encerramento do projeto.
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Figura 1 – Relacionamento entre os processos de gerenciamento de projetos (retirado do PMBOK
2000 – PMI Minas Gerais p.31)

Portanto, pode-se concluir que as atividades inerentes aos processos de
controle se distribuem de forma praticamente homogênea ao longo de todo o ciclo
de vida do projeto. Elas começam junto com os processos de iniciação, e só se
terminam com os processos de encerramento (Figura 2).

Figura 2 – Sobreposição dos grupos de processo em cada fase projetos (retirado do PMBOK 2000 –
PMI Minas Gerais p.31)
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É possível imaginar os processos de controle como o elo de ligação entre
todas as demais atividades do projeto, ou seja, eles interagem com os processos de
iniciação, planejamento, execução e encerramento trocando informações como cada
grupo e garantindo a integridade entre eles. Os processos de controle garantem que
o projeto será terminado no prazo, no custo e na qualidade esperados.

Figura 3– Relacionamento entre os processos de controle projetos (retirado do PMBOK 2000 – PMI
Minas Gerais p.36)

Dentre os facilitadores das atividades de controle, estão os processos de
Escopo, Custo, Tempo, Qualidade e Risco (Figura 3). Para que o gerente de projeto
possa contar com informações adequadas, que lhe permitam uma rápida e precisa
tomada de decisões, é necessário que todos os processos facilitadores dos
processos de controle trabalhem de forma integrada. É preciso que os dados
recebidos dos processos de execução sejam consolidados de forma a serem
capazes de relacionar informações de andamento e custos do projeto, permitindo a
análise comparativa do realizado contra o planejamento e identificando possíveis
riscos de forma que se possa definir as medidas necessárias a serem tomadas a fim
de minimizar seus impactos. É neste ponto que este estudo pretende colaborar com
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a comunidade de desenvolvimento de software, facilitando a aplicação dos conceitos
de EVMS e introduzindo o uso conjunto da EVA.
Os processos relacionados a verificação de escopo e a controle de
qualidade não serão abordados neste estudo. O uso conjunto de EVMS e Valor
Econômico não tem como garantir que o escopo do projeto seja cumprido, mas
apenas verificar quais os impactos gerados pelo aumento ou redução da carga de
trabalho da equipe. Também não existe nenhum controle efetuado sobre o controle
da qualidade do produto final gerado, assim parte-se do princípio que o gerente está
executando tais processos com o apoio de outros métodos ou ferramentas.

2.2

As Atividades de Controle na Análise de Valor Agregado

Fica clara a importância que têm os processos de consolidação e
comunicação dos dados de controle para que se torne possível garantir o êxito de
um projeto. É fundamental que todos os processos interajam harmonicamente,
trocando informações continuamente e realimentando-se, para que seja possível
antecipar problemas potenciais e, assim, a gerência possa melhor direcionar seus
esforços no sentido de corrigir o rumo das atividades do projeto.
No entanto, para que seja factível e eficiente, o gerenciamento dos dados
de controle necessita de ferramentas que o apóiem, facilitando mensuração das
tarefas executadas e dos esforços/custos necessários para o seu cumprimento. Este
controle precisa ir além do simples acompanhamento do cronograma. É preciso
também que se tenha informações precisas sobre o aproveitamento dos recursos
disponíveis e também sobre o custo efetivo associado a eles.
O EVMS se mostra bastante aderente à tarefa de apoiar o gerente de
projeto nas atividades de controle uma vez que nos permite uma visão detalhada do
real andamento das atividades, apontando potenciais riscos para o cronograma e
para o orçamento. Através da constante comparação entre planejamento e
mensurações reais das atividades executadas, a Análise de Valor Agregado auxilia o
gerente de projeto na tarefa de identificar problemas futuros e tratá-los
antecipadamente.
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Com base em um orçamento detalhado previamente aprovado, são
coletados periodicamente os custos reais do projeto, bem como os avanços obtidos
no cronograma. Tais informações reais são organizadas de forma que possam ser
analisadas e comparadas com o custo e cronograma orçados, revelando os
possíveis desvios entre aquilo que se esperava obter e aquilo que efetivamente se
obteve. É constatado então, que a análise de valor agregado envolve, em suas
atividades intrínsecas, as principais atividades relacionadas aos processos de
controle, a saber: controle de cronograma geral do projeto, controle de custos,
controle de resposta aos riscos e comunicação de desempenho.

2.3

Pré-Requisitos para a aplicação de EVMS com Valor
Econômico

Mesmo estando fora do escopo de pesquisa deste trabalho, existe uma
série de atividades que devem ser consideradas pelo gerente que deseja aplicar a
EVMS com Valor Econômico a seus projetos. Tarefas como a identificação precisa
do escopo do projeto, a definição adequada de uma hierarquia WBS (Work
Breakdown Structure)3, a distribuição do Valor Econômico e a determinação dos
marcos de referência, descritos nos capítulos a seguir, são imprescindíveis para o
sucesso da guia de aplicação a ser proposta.
Decorre disto que, para que um projeto possa se utilizar do EVMS e do
Valor Econômico como ferramentas de suporte aos seus processos de controle, é
preciso que a empresa responsável por ele já possua um certo nível de maturidade
no que se refere a seus processos.
O modelo SEI-CMMI (Capability Maturity Model Integration) constitui uma
forte tendência de mercado para a avaliação da qualidade de processos das
empresas desenvolvedoras de software, da mesma forma que as normas
ISO9000/9002 o são para as empresas de outros setores de atividade.
Trata-se de uma integração de outros três modelos de melhoria de
processos pré-existentes: o SW-CMM (Capability Maturity Model for Software), a
3

Ver item 3.1 para mais detalhes sobre WBS.
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norma EIA/IS 731 (voltada para a melhoria dos processos de Engenharia de
Software) e o IPD-CMM (Integrated Product and Process Development – Capability
Maturity Model). A intenção do SEI (Softwere Engineering Institute) ao criar um novo
modelo é, como o próprio nome já sugere, integrar alguns dos diversos modelos de
melhoria de processos em uso atualmente, a maior parte deles, criados em função
da utilização com sucesso do modelo CMM criado para a área de desenvolvimento
de software [Ahern et al, 2004].
O modelo SEI-CMMI herdou de seus modelos originais diferentes modos
de representação. O modelo SW-CMM definia uma representação em forma de
estágios de maturidade, a norma EIA/IS 731 por sua vez definia uma melhoria
contínua de processos enquanto que o IPD-CMM definia uma representação
“híbrida” [Ahern et al, 2004]. Considerando a representação em forma de estágios de
maturidade, pode-se dizer que, para que seja possível a utilização do guia proposto
por este trabalho, a empresa necessita ter atingido o Nível 4 de maturidade, ou pelo
menos ter satisfeito a maior parte das process areas atribuídas a este nível (ver
Tabela 2).

Nível de
Maturidade
Nível de
Maturidade 2

Acrônimo
REQM
PP
PMC
SAM
MA
PPQA
CM

Nível de
Maturidade 3

RD
TS
PI
VER
VAL
OPF

Áreas de Processo
Gerenciamento de Requisitos
(Requirements Management)
Planejamento de Projeto
(Project Planning)
Monitoramento e Controle de Projeto
(Project Planning and Control)
Gerenciamento de Contrato de Fornecedores
(Supplier Agreement Management)
Análise e Mensuração
(Measurement and Analisys)
Controle de Qualidade de Processos e de Produtos
(Process and Product Quality Assurance)
Gerenciamento de Configuração
(Configuration Management)
Desenvolvimento de Requisitos
(Requirements Development)
Solução Técnica
(Technical Solution)
Integração de Produto
(Product Integration)
Verificação
(Verification)
Validation
(Validation)
Foco em Processos Organizacionais
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OPD
OT
IPM
RSKM
IT
ISM
DAR
OEI

Nível de
maturidade 4

OPP
QPM

Nível de
Maturidade 5

OID
CAR

(Organizational Process Focus)
Definição de Processos Organizacionais
(Organizational Process Definition)
Treinamento Organizacional
(Organiztional Training)
Gerenciamento de Projeto Integrado
(Integrated Project Management)
Gerenciamento de Risco
(Risk Management)
Gerenciamento de Equipe Integrado
(Integrated Teaming)
Gerenciamento de Aquisições Integrado
(Integrated Supplier Management)
Análise de Decisões e Resolução
(Decision Analysis and Resolution)
Ambiente Organizacional para Integração
(Organizational Environment for Integration)

Performance de Processo Organizacional
(Organizational Process Performance)
Gerenciamento Quantitativo de Projeto
(Quantitative Project Management)
Distribuição e Inovação Organizacional
(Organizational Innovation and Deployment)
Análise Causale Resolução
(Causal Analysis and Resolution)

Tabela 2 - Agrupamento por Nível de Maturidades – retirado de Staged Grouping
[Ahern et al, 2004] página 80

Do nível de maturidade 2 verifica-se a importância de áreas de processo
como o gerenciamento de requisitos (REQM) que verifica a qualidade das
informações geradas pelo levantamento de requisitos, o planejamento de projeto
(PP) responsável pela definição de escopo, cronograma e recursos inicialmente
esperados e a análise e mensuração (MA) que inclui a mensuração das atividades
executadas.
Já no nível de maturidade 3, as áreas de processo a serem cumpridas
seriam o desenvolvimento de requisitos (RD) que garante que todos os produtos
esperados pelo cliente sejam identificados e dimensionados, a definição de
processos organizacionais (OPD) garante que os processos definidos para a
utlização de EVMS e Valor Econômico sejam padronizados e seguidos.
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Finalmente, no nível 4, as áreas de processos a serem cumpridas seriam a
performance

de

processos

organizacionais (OPP)

e o gerenciamento

quantitativo de projeto (QPM). Estas áreas de processo são responsáveis
respectivamente por determinar os processos que constituirão a base do
gerenciamento quantitativo do projeto e por mensurar quantitativamente a
performance deste.
Para formar a base de informações necessárias para a utilização do EVMS
é preciso que haja uma etapa de preparação prévia, com o mapeamento de todos os
requisitos a serem atendidos e da determinação de uma estrutura de planejamento
de projeto, organizada formalmente na forma de uma hierarquia WBS.
Além disso, é necessário também que os processos de desenvolvimento já
se encontrem em um certo nível de padronização, com procedimentos e estruturas
bem definidos de forma que se possa construir um histórico que sirva de referência
para estimativas de custos, recursos necessários, riscos e valor gerado pelos
produtos a serem entregues.
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3 O Gerenciamento de Valor Agregado - EVMS

O conceito de Valor Agregado surgiu pela primeira vez entre os
engenheiros de chão-de-fábrica americanos, ao final do século XIX. Eles já
praticavam a comparação entre custos reais de fabricação e os custos planejados,
ou os custos esperados de fabricação, e tinham como prática comum o cálculo dos
desvios de custos de produção, o que pode ser considerado uma forma, ainda que
embrionária, de análise de valor agregado [Fleming & Koppelman, 2000].
Durante a década de 60, a marinha norte-americana inicia a utilização do
PERT (Program Evaluation Review Technique – Técnica de Revisão da Avaliação
de Programa) para o gerenciamento de seus projetos. Este conceito de
planejamento de atividades lhes permitia a determinação de caminho crítico,
avaliação dos custos do projeto e definia procedimentos para o cálculo do “custo do
trabalho relatado” sugerindo que este valor, referente ao custo real do trabalho
completado até determinado momento,

fosse comparado com o custo estimado

para o mesmo volume de trabalho executado, da mesma forma como hoje ocorre na
EVMS [Fleming & Koppelman, 2000].
Ao final da década de 60, a Força Aérea norte-americana decidiu criar uma
forma mais efetiva para avaliar a performance de seus fornecedores e patrocinou o
desenvolvimento do C/SCSC (Cost/Schedulle Control System Criteria), que
incorporava os conceitos de valor agregado na forma de trinta e cinco critérios que
deveriam ser seguidos por aqueles que desejassem se candidatar a fornecedores do
DoD (Department of Defense – Departamento de Defesa dos EUA) [Fleming &
Koppelman, 2000].
Durante três décadas de utilização, os profissionais que adotaram o
C/SCSC desenvolveram uma quantidade significativa de novos conhecimentos
científicos através da utilização dos padrões previamente definidos. Dado o
significativo sucesso que o C/SCSC atingiu junto ao governo americano, surgiu a
intenção de torná-lo mais amigável para que pudesse ser utilizado em mais larga
escala. Assim sendo, em

1995, foram postas em prática algumas iniciativas de

tornar o C/SCSC mais adequado à utilização pela indústria privada. Uma delas partiu
da NDIA (National Defense Industrial Association – Associação Industrial de Defesa

22

Nacional) e resultou no EVMS (Earned Value Management System – Sistema de
Gerenciamento de Valor Agregado) [Fleming & Koppelman, 2000].
Em julho de 1998, a NDIA conseguiu que os trinta e dois critérios que
formavam o seu EVMS fossem formalmente publicados pela ANSI/EIA (American
National Standard Institute/Electronic Industry Association – Instituto Nacional
Americado de Padrão/Associação da Indústria Eletrônica) na forma da norma
ANSI/EIA 748 [ANSI, 1998], conforme relatam Fleming e Koppelman [Fleming &
Koppelman, 2000].

3.1

A Estrutura do Projeto como Base para a aplicação do EVMS

O conceito central do EVMS é o acompanhamento periódico do projeto.
Este acompanhamento é feito tanto pela mensuração da quantidade de trabalho já
realizado como também pelo controle dos custos incorridos para a realização do
trabalho. Outro ponto vital neste tipo de análise é a comparação do volume e custo
do trabalho executado contra aquilo que havia sido planejado.
Logo, para que se possa efetivamente trabalhar com os conceitos de valor
agregado é preciso antes de tudo elaborar um plano de projeto organizado de tal
forma que as atividades definidas sejam facilmente estimadas e mensuradas.
Utilizando uma estrutura definida em WBS (Work Breakdown Structure) é
possível organizar um grande projeto em diversos “projetos” menores, sendo estes
organizados conforme sua funcionalidade principal e agrupados sob um projeto
principal. Cada WBS pode ainda ser internamente organizadas em unidades
denominadas CAP (Capital Account Plan) sendo que estes, por sua vez
correspondem a uma área administrativa específica do gerenciamento do projeto. Os
CAP normalmente representam a unidade de controle de custos do projeto.
De acordo com o PMBOK [PMI, 2004], uma WBS pode ser descrita como
um conjunto de produtos de projeto que possuem características em comum, de tal
maneira que todas as atividades necessárias para o cumprimento do projeto estejam
atribuídas a alguma WBS. Toda e qualquer atividade não relacionada a nenhuma
WBS não são consideradas como parte do escopo de trabalho do projeto.

23

Além de definir o escopo, a WBS também auxilia na compreensão da forma
como o projeto será executado. Os diversos ítens que compõe uma WBS são
organizados de maneira hierárquica, agrupados por similaridade ou por dependência
de execução. O nível hierárquico mais baixo de uma hierarquia WBS é denominado
working package (pacote de trabalho) e estes podem novamente ser organizados
interiormente na forma de outras WBS [PMI, 2004].
O PMBOK define ainda outra figura organizacional para auxiliar os
gerentes de projeto na tarefa de planejar e dimensionar o trabalho a ser executado.
Os CAP são utilizados para definir, controlar e aprovar a execução das tarefas de
um projeto em um nível de detalhe superior aquele proporcionado pela WBS. Assim
como nesta última, o somatório de todos os CAP deve resultar no escopo total do
projeto [PMI, 2004].
Uma vez que o projeto foi estruturado, é necessário dimensionar os
recursos necessários e o prazo total para a execução de cada uma das tarefas
definidas. Este planejamento ocorre no nível de cada CAP, sendo que estes são
consolidados em cada WBS. Posteriormente, as WBS são também consolidadas em
níveis superiores para que seja gerado o plano geral do projeto.
A maioria das publicações disponíveis sobre o valor agregado não se
aprofunda no detalhamento das técnicas a serem utilizadas para a mensuração dos
trabalhos executados. Muitas das referências encontradas até agora para este
estudo descrevem os principais conceitos da análise de valor agregado sem, no
entanto, aclarar os procedimentos necessários para a mensuração do percentual já
executado do trabalho, informação de vital importância para o cálculo dos índices do
EVMS. É o caso, por exemplo dos textos como o artigo de John Berry – “Economic
Value Added” [BERRY, 2003] ou Ricardo Vargas, em “Earned Value Project
Management” [Vargas, 2003].
Talvez esta suposta lacuna nos procedimentos definidos para a análise de
valor agregado deva-se ao fato de que, dependendo da área de atividade, os pontos
de controle podem apresentar características próprias, o que leva a necessidades de
estruturação e mensuração adequados a cada mercado específico. Desta forma,
caberia a cada área de aplicação a responsabilidade de gerar seus próprios
procedimentos e técnicas de planejamento e mensuração de atividades.
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É muito importante ressaltar, contudo, que isto não implica em criar novas
maneiras de se executar a mesma tarefa, ou mesmo de tentar encontrar substitutos
para ferramentas de eficicácia já comprovada na prática e aceitas pelo PMBOK. Não
é intenção deste trabalho definir novas estruturas de organização para os projetos
de desenvolvimento de software, mas sim sugerir formas mais adequades de
utilização destas,com a finalidade de facilitar a aplicação dos conceitos de EVMS.
A estruturação de projetos organizada em WBS e CAP continua sendo a
base do planejamento e do acompanhamento das tarefas a serem executadas,
independentemente da área de atividade da organização. O que pode variar (e este
é um dos pontos tratados neste estudo), é a forma como estas estruturas serão
configuradas, pois devem estar de acordo com as necessidades específicas de cada
área de implementação, no caso, o desenvolvimento de software.
Um projeto definido em WBS deve assegurar que estas sejam
dimensionadas levando sempre em conta os recursos necessários, o tempo de
duração das tarefas e os custos estimados. Isto porque todo acompanhamento e
análise de valor agregado serão efetuados com base em métricas estabelecidas
durante a definição desta estrutura.
Caso haja necessidade de um controle mais apurado, as WBS podem
ainda ser subdivididas em produtos menores, os CAP.
Fleming e Koppelman [2000] sugerem que as medições das atividades
realizadas sejam feitas com base nos CAP. Para tanto, é preciso que o
planejamento de todas as atividades do projeto tenha sido desenvolvido de acordo
com uma classificação por área de funcional (WBS) e de acordo com a área de
gerenciamento do projeto envolvida (CAP). Para que possam ser utilizados como
métrica da execução de um projeto, cada CAP necessita possuir as seguintes
características:
1. escopo específico de trabalho;
2. prazo determinado para a sua execução;
3. orçamento definido e aprovado.
Embora não faça parte do escopo deste trabalho de pesquisa descrever os
processos de planejamento, alguns esclarecimentos se fazem necessários para que
a mensuração da performance possa se efetivar de forma adequada e possibilitar a
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análise de valor agregado. A etapa de planejamento do projeto precisa, desde o seu
início, ter em conta as características individuais das tarefas a serem mensuradas e
os métodos mais adequados a esta mensuração.
O PMBOK 2004 define WBS como “uma decomposição hierárquica
orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe de projeto, para atingir
o objetivo do projeto e criar as entregas necessárias”.
O PMI fornece alguns templates de WBS utilizáveis em diferentes setores
de aplicação, entre eles o desenvolvimento de software [PMI, 2001].
Na Figura 4 pode-se identificar um exemplo de hierarquia WBS voltado à
análise das entregas definidas para o projeto. A decomposição desta hierarquia
extende-se até o nível dos work packages ou pacotes de trabalho, sendo este o
mais baixo nível de uma WBS, onde custos e tempos de execução podem ser
determinados confiavelmente.

Figura 4 – Exemplo de estrut. analítica do projeto com ramos decompostos até o nível de pacotes de
trabalho (retirado do PMBOK 2004 – PMI Minas Gerais p.114)
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É comum, durante a definição das WBS, que se crie uma estrutura baseada
em agrupamentos funcionais de atividades, como por exemplo infraestrutura,
desenvolvimento, gerenciamento de versões e assim por diante, ou ainda estruturas
que reflitam as áreas de atuação de sub-equipes dentro do projeto. No entanto, cada
um destes agrupamentos envolve tarefas de diferentes naturezas, que nem sempre
podem se mensuradas de maneira satisfatória através do emprego das mesmas
técnicas. Mais ainda, nem sempre a estrutura funcional é a mais adequada para as
análises desejadas pela gerência, podendo também não ser a mais adequada para
o controle dos custos ou do valor agregado do mesmo.
Para solucionar tal problema, é possível agrupar os CAP definidos para o
projeto de acordo com características diferentes, definido-se assim uma visão
multifuncional do projeto. Cada CAP seria, desta feita, atribuído a diferentes WBS,
ou ainda, para melhor compreensão, poder-se-ia criar, além da WBS original, uma
segunda forma de agrupamento dos CAP denominada OBS (Organizational
Breakdown Structure) [Fleming & Koppelman, 2000], como pode ser observado na
Figura 5.

Figura 5 – Pontos de Controle Gerencial - CAP( traduzido de Fleming & Koppelman, 2000 – Figure
7.2 – p.83)
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Em grande parte das situações, a estimativa das atividades atribuidas a
cada CAP sob responsabilidade de cada elemento das WBS é efetuada com o
auxílio de uma base histórica que fornece ao gerente de projeto informações que lhe
permite dimensionar os esforços e a quantidade de recursos necessários.
Principalmente para atividades intangíveis como o gerenciamento de versões, o
gerenciamento de qualidade e as atividades relacionadas à administração de
recursos humanos, a estimativa feita durante a fase de planejamento se baseia,
muitas vezes, em um método (no caso, a utilização de uma base histórica de
referência) que não permite nenhum tipo de paralelo quando se passa à fase de
execução e se necessita mensurar os custos incorridos e o percentual dos produtos
entregues.
A idéia da criação de grupos (WBS alternativos) multifuncionais de CAP é
bastante interessante, uma vez que podem permitir ao gerente as mais diversas
visões de seu projeto, inclusive uma visão que lhe permita analisar de forma clara e
significativa o valor agregado em cada WBS.

3.2

O Acompanhamento de Projeto através do EVMS

Com o custo estimado total do projeto calculado e os prazos estimados
para a execução das tarefas definifos, pode-se acompanhar a performance da
execução do projeto através dos seguintes valores relativos [Fleming & Koppelman
2000]:
•

BCWS (Budget Cost of Work Scheduled – Custo Orçado do Trabalho
Planejado) – representa o valor que deveria ter sido gasto pelo projeto até
um determinado momento. Este valor deve estar de acordo com o fluxo de
caixa planejado para o projeto.

•

BCWP (Budget Cost of Work Performed – Custo Orçado do Trabalho
Realizado, ou Valor Agregado) – é a parcela do orçamento que deveria ter
sido gasta dado o volume de trabalho realizado até um determinado
momento. Pode ser calculado multiplicando o percentual do trabalho realizado
pelo totaldo orçamento do projeto.
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•

ACWP (Actual Cost of Work Performed – Custo Real do Trabalho
Realizado) – é o custo acumulado real do projeto medido em determinado
momento.
Estes valores, podem ser mapeados de forma a indicar o direcionamento

de um projeto. Tome-se como exemplo um um projeto imaginário com orçamento
total $1.000,00, com prazo de implementação total de 10 meses. Para facilitar os
cálculos, será definido também que o volume de tarefas e custos seja linear. No seu
quarto mês, este projeto já havia consumido $480,00 de seu orçamento, porém
havia completado apenas 30% das tarefas.
Neste caso, o BCWS deste projeto seria $400,00 ($1.000,00 / 10 meses x
4 meses), o que aparentemente indica que o projeto está em dia com seus custos. O
BCWP, no entanto, é de $300,00 ($1000,00 x 30%), o que indica que, dada a
evolução do cronograma, o projeto deveria ter custado apenas $300,00 até o
momento. Já o ACWP é igual aos $480,00 que foram gastos até o momento.

A Figura 6 mostra a evolução dos custos do projeto.
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É possível calcular então os desvios incorridos pelo projeto, descritos a
seguir:

•

SV (Schedule Variance – Desvio de Cronograma)
SV = BCWP – BCWS = $300,00 - $400,00 = - $100,00

•

CV (Cost Variance – Desvio de Custo)
CV = BCWP – ACWP = $300,00 - $480,00 = -$180,00

•

TV (Time Variance – Desvio de Tempo) – encontrado graficamente
analisando as curvas BCWS e BCWP. É dado pela pela diferença de tempo
entre os pontos na curva onde a curva BCWS agrega o mesmo valor que a
BCWP.
TV = 4 meses – 3 meses = 1 mês de atraso

Além dos desvios, alguns índices podem ser calculados para auxiliar na
análise do projeto:

•

SPI (Schedule Performance Index – Índice de Performance Planejado)
SPI = BCWP / BCWS = $300,00 / $400,00 = 0,75
O SPI indica a taxa de conversão do projeto. Quando este índice é menor do
que 1, indica que o projeto está sendo realizado a uma taxa de conversão
inferior à prevista.

•

CPI (Cost Performance Index – Índice de Performance de Custo)
CPI = BCWP / ACWP = $300,00 / $480,00 = 0,625
Indica a relação entre os custos planejados e reais. Quando inferior a 1, indica
que o projeto está gastando mais do que havia sido planejado.
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O monitoramento de desempenho permite ao gerente de projeto verificar o
desempenho obtido pela sua equipe, ou seja, é uma ferramenta reativa que
possibilita a correção de erros já cometidos. Porém, a análise de valor agregado
fornece também ferramentas que ajudam na projeção de resultados do projeto, que
podem habilitar o gerente a prever problemas ainda por vir, para que possa adotar
medidas corretivas antecipadamente. Estas ferramentas se apresentam na forma de
índices, descritos pelo trabalho de Ricardo Vargas [Vargas, 2003] e aqui
comentados.

•

BAC (Budget at Completion – Custo Orçado Final)
Por BAC entende-se valor total do orçamento aprovado para o projeto. No
exemplo utilizado, tem-se BAC = $1.000,00

•

ETC (Estimated to Complete – Custo Estimado Restante)
Define o custo ainda a incorrer até o término do projeto. Pode ser calculado
levando em conta o histórico de desempenho do projeto, ou não.
ETC (menos sensível) = BAC – BCWP
= $1.000,00 – $300,00 = $700,00
ETC (tradicional) = (BAC – BCWP) / CPI
= ($700,00) / 0,625 = $1.120,00
ETC (mais sensível) = (BAC – BCWP) / (CPI x SPI)
=($700,00)/(0,625x0,75)= $1.493,33

O cálculo tradicional do ETC considera apenas o índice de performance de
custo do projeto para corrigir a estimativa de custos a incorrer, enquando que
o cálculo mais sensível também inclui na correção o índice de conversão,
fazendo com que a estimativa de custos reflita também as possíveis variações
no cronograma.
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•

EAC (Estimated at Completion – Custo Estimado Final
Representa o custo estimado para a finalização do projeto. Deve ser
calculado somando o custo total do projeto até o presente momento (ACWP)
com o custo estimado para o término das atividades (ETC)

EAC = ACWP + ETC
EAC = $480,00 + $1.120,00 = $1.600,00

•

PAC (Plan at Completion – Prazo Planejado Final)
É o prazo planejado para o término do projeto. Para o projeto utilizado como
exemplo, temos: PAC = 6 meses

•

TAC (Time at Completion – Tempo Estimado Final)
Com base no índice de desempenho de cronograma do projeto, pode-se
estimar o novo prazo de término das tarefas.
TAC = PAC / SPI = 6 meses / 0,75 = 8 meses

•

DAC (Delay at Completion – Atraso Estimado Final)
O atraso estimado do projeto pode ser calculado pela diferença entre a data
de término originalmente estimada e a data de término prevista de acordo
com o índice de desempenho do projeto.
DAC = PAC – TAC = 6 meses – 8 meses = -2 meses

3.3

Medição do Trabalho Executado

Ferramentas de medição de desenvolvimento, em geral, são muito
perigosas se mal utilizadas pois podem dar ao gerente de projeto uma falsa
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sensação de controle. Muitos gerentes empregam metodologias de estimativa de
esforços e recursos na fase inicial dos projetos – mais precisamente na elaboração
do planejamento, a fim de auxiliar na tarefa de estimar o total de recursos
necessários para a execução dos trabalhos propostos – e simplesmente as
esquecem quando passam do planejamento à execução, não fazendo nenhum tipo
de comparação entre o andamento real do projeto e aquilo que se havia estimado
inicialmente.
Mesmo em projetos onde a mensuração de atividades executadas é
considerada e os

dados reais são confrontados contra o planejamento,

caracterizando a existência de atividades de controle, é freqüentemente notado que
tais mensurações não são muito precisas ou, em outros casos, os dados
mensurados não são comparáveis com o planejamento por assumirem bases
diferentes. Isso ocorre porque nem sempre a estrutura de projeto considerada
durante a fase de planejamento permite uma decomposição de modo a viabilizar um
acompanhamento de execução preciso. Nestes casos, de pouco adianta a
mensuração, pois não haveria base de comparação que permitisse inferências sobre
desempenho e necessidades.
Goethert e Hayes [2001] mencionam um workshop apresentado por
Howard Rubin em 1992:

“The primary reason that metric programs fail are not due to technical issues but rather due
to organizational issues:
•

Not tied to business goals;

•

Irrelevant or not understood by key players;

•

Perceived to be unfair, resisted;

•

Motivated wrong behavior;

•

Expensive, cumbersome;

•

No action based on the numbers;

•

No sustained management sponsorship.”
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Embora os autores estivessem se referindo claramente às métricas de
desenvovimento de software, o comentário é perfeitamente aplicável à mensuração
das atividades completadas de um projeto e, conseqüentemente, também aos
processos de controle.
Não basta apenas coletar e tabular dados para que se tenha uma técnica
de mensuração eficiente. Os dados coletados precisam ser organizados de maneira
que possam revelar ao gerente de projeto o real status do trabalho desenvolvido por
sua equipe de forma que ele tenha condições de se localizar no cronograma,
comparar informações e antever prováveis problemas a fim de possibilitar ações
corretivas que diminuam os riscos de um modo geral. Simplesmente medir o
trabalho já realizado, sem que este possa ser comparado com dados de planejados
e estimativas para o futuro pouco ajuda, pois não revela informações importantes,
como por exemplo quanto do orçamento ainda será necessário para custear as
atividades ainda não realizadas. É preciso garantir que seja possível se estabelecer
uma comparação direta entre dados reais e planejados que facilite a tarefa de
acompanhar cronograma, custos e produtividade do projeto. Por esse motivo, devem
ser adotadas técnicas de mensuração de atividades coerentes com a estrutura
definida para o projeto em sua etapa de planejamento.
Muitos, ainda hoje, não distinguem muito bem as diferenças entre um
controle efetivo de projeto com a simples medição do trabalho executado e gastos já
incorridos. Controlar, como já foi visto anteriormente, vai muito além disso. O
controle de um projeto deve estabelecer relacionamento direto entre as atividades
de planejamento e de execução. O gerente de projeto que deseja realmente
implementar atividades de controle deve, antes de tudo, estar apto a reconhecer
esta diferença.
Uma diferença importante se faz imprescindível mencionar: para efeito de
se analizar o valor agregado em um projeto, não somente as atividades relacionadas
à execução devem ser consideradas passíveis de mensuração, mas também todas
as demais atividades de preparação, levantamento de requisitos, gerenciamento,
controle de qualidade, entre outras, também precisam ser estimadas e controladas,
tanto do ponto de vista de recursos demandados como também dos custos implícitos
em cada atividade executada. Todo esforço e recurso utilizado no sentido de se
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concluir o projeto deve ser contabilizado, afinal implicam em custo adicional e,
portanto, devem agregar valor ao produto final a fim de ter sua existência justificada.

3.3.1

Métodos de mensuração de atividades

Com o crescente emprego da análise de valor agregado, diferentes
técnicas de medida de desempenho vêm sendo repetidamente aplicadas para
permitir o efetivo acompanhamento de desempenho dos projetos. Dentre os vários
métodos

adotados

pelos

gerentes,

os

mais

comumente aplicados

foram

classificados e elencados por Fleming e Koppelman [Fleming &Koppelman, 2000].
Analisando estes métodos pela ótica da tecnologia de informação, mais
particularmente, do desenvolvimento de software, pode-se perceber que nem todos
são aplicáveis a esta realidade, enquanto outros são perfeitamente aderentes. Na
seqüência, será apresentada uma rápida explanação desenvolvida à partir da
análise de cada um destes métodos do ponto de vista de sua aplicabilidade a
projetos de desenvolvimento de software:
1. Marcos de referência com valores ponderados
As atividades do projeto4 são organizadas de forma que que aquelas
consideradas muito extensas ou complexas são subdivididas em
atividades menores e aquelas consideradas muito simples são
organizadas em grupos. Cada uma destas frações do projeto constitui,
assim, um marco de referência. [Fleming &Koppelman, 2000]
Para cada um dos marcos definidos é atribuído um percentual do
orçamento total do projeto e, à medida em que os trabalhos são
completados, este orçamento é consumido. A dificuldade inicial deste
método está em dois pontos: no planejamento das atividades e na
definição do valor a ser estipulado para cada marco.

[Fleming

&Koppelman, 2000]
Devido a particularidades dos projetos de software, a utilização
determinação de dados históricos que possam servir como base para a
4

Por atividade do projeto, pode-se entender um CAP.
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definição dos marcos de referência torna-se uma tarefa complexa. Além
disso, a granularidade de planejamento necessária para que se possa
determinar a absorção dos custos de projeto somente no atingimento de
cada um dos marcos definidos geraria grande complexidade para as
atividades de planejamento e de controle.
2. Fórmula fixa (25/75, 50/50, 75/25, etc)
É similar ao método anterior, porém o valor do orçamento atribuído ao
marco é consumido em dois momentos distintos: uma parcela ao iniciar
a atividade e o restante em sua conclusão. A notação representa a
proporção utilizada para esta alocação (ex.: 25/75 significa 25% ao
início e 75% ao final) [Fleming &Koppelman, 2000]. Não faz muito
sentido quando se fala de desenvolvimento de software, pois neste tipo
de projetos, os valores normalmente são absorvidos na medida em que
incorrem efetivamente, e não na forma de provisões ou adiantementos.
3. Estimativa de percentual completo
Periodicamente, o responsável pela mensuração das atividades estima
subjetivamente um percentual de complitude para cada tarefa do
projeto. A alocação do orçamento se dá em função deste percentual
cumulativo. Trata-se de uma forma bastante manipulável de controle de
desempenho, uma vez que o responsável pela medição coloca suas
próprias impressões na estimativa dos percentuais de atividade
terminados [Fleming &Koppelman, 2000]. É um método pouco confiável,
ainda mais em ambientes onde o total do trabalho realizado é de difícil
mensuração.
4. Percentuais completos com marcos de referência
Outra variante do método de marcos de referência. Desta vez,
combinado com o método da estimativa de percentual completo. O
método subjetivo de se estimar percentuais de trabalho completos é
associado a elementos mais tangíveis, que são os marcos de referência
previamente definidos [Fleming &Koppelman, 2000]. Trata-se de uma
boa alternativa para mensuração da performance de projetos de
software, pois acrescenta um objetivo concreto a ser atingido ao final de
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cada fase do projeto, reduzindo possíveis subjetividades por parte do
gerente de projeto.
5. Unidades equivalentes
Quando um projeto tem a duração muito longa, ou quando o seu
produto final é, de certa maneira, repetitivo, ele pode ser mensurado
através da utilização de unidades equivalentes. Estas unidades seriam
“pedaços” do projeto com caracteristicas e complexidade semelhantes
que compõe o produto a ser entregue. Neste caso, a absorção do
orçamento se dá na medida em que as tarefas relativas a uma unidade
equivalente são terminadas [Fleming &Koppelman, 2000]. Trata-se de
mais um método trazido de outras áreas de engenharia que faz pouco
sentido para a engenharia de software. Até poderia ser utilizado em
cenários específicos de componentes de software, desde que estes
fossem dimensionados de forma que os esforços necessários para a
sua construção fossem semelhantes. Como esta situação é um tanto
quanto improvável em projetos de software, também o é a utilização
deste método.
6. Valores padrão
Este método também se aplica a projetos “repetitivos”. Quando as
atividades a ser executadas já são conhecidas, há um histórico de custo
e desempenho que pode ser utilizado como padrão, e servir de
referência para o seu planejamento e acompanhamento [Fleming
&Koppelman, 2000]. Sem histórico, este método se torna impraticável,
por isso só poderia ser utilizado por organizações que já tivessem
registros de projetos anteriores que pudessem embasar tal prática.
7. Distribuição ponderada de custos entre atividades relacionadas
Algumas atividades podem estar diretamente relacionadas entre si.
Pode-se tomar o exemplo das atividades de produção e controle de
qualidade. Quase sempre as duas atividades possuem um vínculo de
cronograma, porém nem sempre este vínculo se repete nos custos. Em
outras palavras, nem sempre dobrar a quantidade de um determinado
recurso implica em dobrar seus custos. Para que os desvios previstos
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de cronograma não gerem um desvio errôneo de custos, um fator de
ponderação pode ser utilizado no relacionamento das atividades
[Fleming &Koppelman, 2000]. Em realidade, este método pode ser
considerado como um complemento dos demais anteriormente
descritos, pois trata apenas de descrever procedimentos para facilitar a
mensuração de atividades de maneira mais confiável.
8. Nível de esforço.
Utilizado para o controle de atividades necessárias para a realizção do
projeto mas que, no entanto, não são passíveis de mensuração. Estas
seriam as atividades geradoras de produtos intangíveis, como por
exemplo o gerenciamento do projeto, o suporte administrativo e
serviços de apoio em geral. Este método de controle através de nível de
esforço é mais voltado a uma absorção de custos do tipo custo por
hora/dia de trabalho do que pelo trabalho executado propriamente dito
[Fleming &Koppelman, 2000].
Na verdade não se trata de um método de mensuração de trabalho
executado, mas sim de uma forma de facilitar a absorção dos custos
fixos do projeto.

Nota-se que os autores não se limitaram a uma área específica de atuação
em seu levantamento. Como se pode perceber, os métodos de mensuração de
desempenho analisados acima foram colhidos de projetos executados pelas mais
diversas áreas e, por esse motivo, podem apresentar maior ou menor grau de
aderência conforme cada situação onde sejam aplicados. Alguns deles possuem
pouca ou nenhuma afinidade com os projetos de desenvolvimento de software,
como é o caso dos métodos 5 e 6. Tais métodos pressupõe que as atividades do
projeto sejam conhecidas e repetitivas. Projetos de software, ou de tecnologia da
informação em geral, nunca são repetitivos. Pelo contrário, a sua principal
característica é justamente o fato de possuírem um componente de variação muito
grande.
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3.3.2

A diferença entre estimar, medir e controlar

Ao longo desta pesquisa, diferentes alternativas de mensuração de
atividades foram analisadas a fim de se identificar qual seria o caminho mais
adequado para auxiliar os gerentes nas atividades de controle de projetos onde se
deseja aplicar os conceitos de controle e de valor agregado.
Apesar de não terem sido diretamente utilizadas para compor a
metodologia proposta neste trabalho, algumas destas técnicas foram listadas neste
capítulo apenas com a intenção de se ilustrar possibilidades diversas encontradas
nos artigos e demais materiais consultados. Este tópico tem também como
finalidade, evidenciar as diferenças entre os conceitos de estimativa, mensuração e
controle.
Estimar é parte das atividades de planejamento. Implica em se
determinar o esforço e os recursos necessários para se cumprir com cada etapa do
projeto. No caso dos projetos de desenvolvimento de software, as estimativas
podem

ser

associadas

ao processo de dimensionamento e métricas de

desenvolvimento de software.
Algumas publicações sugerem formas alternativas de estimativa de
recursos, como por exemplo o FTE (Full Time Equivalents – Equivalentes de Tempo
Total) descrito por Schulte [Schulte, 2001], que seria calculado dividindo-se a
quantidade de horas estimadas para uma determinada tarefa pela quantidade de
horas “úteis” do mês. Porém, a estimativa da quantidade de horas necessárias para
a conclusão das tarefas continua sendo uma incógnita.
Alguns conceitos extraídos da UML, como casos de uso e diagramas de
atividades [Quatrani,1999] [Kruchten, 2003], podem ser adotados para sustentar um
levantamento de requisitos. Tal levantamento pode ser organizado de forma a servir
de base para a quantificação dos recursos necessários para a execução de cada
tarefa, porém quando se passa para a execução do projeto não exitem garantias de
que possibilite também a mensuração das tarefas executadas de forma adequada.
No caso específico do desenvolvimento de software, as WBS poderiam ser
definidas dentro dos ciclos do desenvolvimento iterativo, e as métricas poderiam ser
associadas a requisitos de sistema ou mesmo aos próprios casos de uso [Smith,
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2001] como forma de permitir que o controle das atividades executadas possa se dar
sobre a mesma estrutura definida na fase de planejamento. Porém os casos de uso
gerados pelo levantamento de requisitos não seriam necessariamente compatíveis
com a mensuração das atividades efetivamente completas durante a execução do
projeto.
A mensuração é uma atividade encadeada, porém posterior, à
atividade de estimativa. Enquanto a segunda está diretamente ligada à etapa de
planejamento do projeto, quando se devem definir os esforços necessários para o
desenvolvimento do novo software, os custos e os prazos necessários, a atividade
de mensuração está ligada à etapa seguinte, que seria a execução do projeto, ou o
desenvolvimento do software propriamente dito.
A idéia de se utilizar a estrutura de WBS em conjunto com o
desenvolvimento iterativo é bastante interessante, e pode ser de grande utilidade
para o controle das tarefas do projeto. Porém, o uso de requisitos de sistemas como
ferramenta de medição e acompanhamento da execução das tarefas não se
adequaria muito bem às necessidades da análise de valor agregado, pois isto
implicaria na definição de requisitos cujos esforços de implementação fossem
obrigatoriamente similares possibilitando que estes possam ser vistos como marcos
de referência comparáveis e, assim, úteis no acompanhamento das tarefas já
executadas e por executar. Além disso, requisitos são altamente voláteis, sendo
constantemente alterados ao longo do ciclo de desenvolvimento, o que geraria
desvios na base de comparação do projeto.
Gabriela de Fátima Batista, em sua tese de mestrado entitulada Programa
de Medição para Organizações de Alta Maturidade [Batista, 2005] descreve
claramente as diferenças entre métricas e mensuração. Ela define ainda uma
sugestão de como proceder para obter mensurações confiáveis e significativas
através de uma ferramenta de coleta e validação de dados à qual ela dá o nome de
Vigia. Ela cita, logo no início de seu trabalho, o corolário de Tom DeMarco: “você
não pode controlar aquilo que não mede”.
Para que o gerente possa ter informações consistentes a respeito do status
atual de seu projeto, é necessário que ele disponha de técnicas que lhe permitam
não apenas medir a quantidade de trabalho já realizado como também que ele
possa comparar esta informação contra aquilo que era inicialmente esperado, ou
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seja, para que tenha controle sobre seu projeto, ele precisa ser capaz de
mensurar o desempenho real de seu projeto para que possa compará-lo contra
aquilo que havia sido planejado..
Além de considerar atividades e processos outros que a geração de código
e atendimento de use cases ou requisitos, é preciso que as medidas definidas para
o controle de um projeto reflitam fielmente o valor que foi acrescentado ao produto
que se pretende entregar ao usuário final.
É fundamental lembrar sempre que o software em desenvolvimento é,
antes de tudo, um produto. O cliente o compra na expectativa de suprir a uma
necessidade e, quando este cliente é uma companhia que busca por um novo
software, pode-se supor que esta necessita de ferramentas que melhor a ajudem a
apoiar seus processos de negócios.
A forma de solucionar estes problemas pode mudar devido à própria
dinâmica do mercado e, nestes casos, o software em desenvolvimento precisa
acompanhar estas mudanças. Requisitos de projetos de software precisam ser tão
dinâmicos como são os mercados onde seus clientes estão inseridos.
Se o produto vendido é a solução de um problema, quando as
características do problema mudam, mudam também as características desejadas
da solução. Isto tem impacto direto no valor percebido pelo cliente. Um produto que
é entregue exatamente de acordo com as premissas levantadas no início de seu
desenvolvimento nem sempre terá, aos olhos de quem o contratou, o mesmo valor
que teria naquele tempo. Em resumo, uma solução perfeita definida no ano passado,
pode ter pouco ou nenhum valor neste ano.
Como conclusão, tem-se que além das dificuldades encontradas na
definição da metodologia a ser utilizada para a quantificação do trabalho realizado, o
gerente de projeto enfrentará também uma grande dificuldade para definir o conceito
de valor a ser adotado e como este valor será medido. Nem sempre controlar os
custos do projeto é o suficiente.
A adoção de um conceito de valor que possa refletir de maneira mais
estável o percentual já entregue do projeto pode ser de grande valia para as
atividades de controle.
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3.4

O Real Conceito de Valor

Quando se fala sobre valor, normalmente o conceito mais lembrado é
aquele relacionado a custos incorridos. A própria metodologia de Valor Econômico
considera o custo planejado do projeto como base de cálculo para o valor agregado
(o Budget Cost of Work Performed ou Valor Agregado é calculado multiplicando-se o
percentual já executado pelo custo orçado total do projeto). No entanto, procurando
em dicionários, tem-se as seguintes definições5:
va.lor sm (lat valore)
1 O preço atribuído a uma coisa; estimação, valia. 2 Relação entre a coisa apreciável e
a moeda corrente no país, em determinada época e em determinado lugar (...) V.
agregado, Inform: algo com benefício extra para um usuário

cus.to sm (der regressiva de custar)
1 Preço por que se compra uma coisa. 2 Valor em dinheiro. 3 Trabalho com que se
consegue alguma coisa (...)

Destas definições, pode-se tirar que o conceito de valor está mais
relacionado àquilo que é percebido por quem compra ou contrata algum bem ou
serviço, enquanto que o custo seria o valor efetivamente pago por este bem ou
serviço. Embora os conceitos possam ser bastante parecidos, percebe-se que são
sutilmente diferentes e, mais que isso, são complementares. Assumindo-se as
definições descritas de valor e custo, pode-se concluir que um indivíduo somente
optará pela compra de um bem ou serviço quando o custo deste for inferior ou igual
ao valor percebido por ele.
Nas empresas, ocorre o mesmo. É preciso sempre ter em mente que o
lucro contábil é diferente do lucro econômico. Por lucro contábil, entende-se a
diferença entre custos e receitas, ou seja, um projeto que teve custo total de
R$200.000,00, porém gerou uma receita de R$220.000,00 obteve um lucro contábil
5

Segundo definição dos dicionários Michaelis – Moderno Dicionário da Língua

Portuguesa. Em www1.uol.com.br/michaelis acessado em 26/06/2004
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de R$20.000,00. Trata-se de uma operação aritmética simples: Receitas menos
Despesas é igual a Lucro.
Quando alguém se refere ao lucro econômico, o conceito de receitas
menos despesas é extrapolado. O lucro econômico leva em consideração também o
custo de oportunidade de um negócio. Trata-se de uma visão de análise de negócios
que se assemelha mais ao raciocício do investidor, que no caso deste exemplo é
representado pelo acionista da empresa. Numa análise de lucro econômico, o lucro
contábil de R$20.000,00 obtido com o projeto em questão precisa ser comparado
com outras oportunidades de investimento visualizadas pelo acionista. Se neste
projeto ele pode obter um lucro de 10% (custo / lucro contábil) e ele tiver a
oportunidade de lucrar 15% em um outro investimento no mesmo período de tempo,
ele certamente optará pelo segundo investimento, pois este lhe oferece um lucro
econômico de 5% em relação ao projeto em análise.
É deste conceito de Valor Econômico que surge um outro conceito de EVA,
porém com enfoque diferente da análise de valor agregado: o Economic Value
Added (Valor Econômico Agregado). Segundo Dawne Shand [Shand, 2000], a
análise de Valor Econômico Agregado parte da premissa de que os investimentos e
ativos utilizados em um determinado projeto possuem um custo de oportunidade. O
custo de oportunidade reflete uma situação onde os recursos utilizados em um
projeto poderiam estar sendo alocados em outras áreas da empresa, onde poderiam
gerar rendimentos. Em outras palavras, o custo de oportunidade está diretamente
relacionado com a mobilização de capital: se ao invés de levar adiante um projeto de
software, a empresa resolvesse investir seu capital em uma nova campanha de
marketing que alavancaria suas vendas e geraria maiores receitas.
Desta forma, iniciar um projeto de software poderia implicar em deixar de
contar com um lucro adicional gerado por maiores investimentos em publicidade.
Para compensar a oportunidade que seria gerada pela campanha de marketing, o
projeto de software precisa apresentar um resultado esperado superior. A principal
premissa do Valor Econômico é que o capital a ser investido possui um custo, e que
este custo também precisa ser pago pelo investimento [Berry, 2003]. Os projetos de
IT, assim como qualquer outro projeto, também estão incluídos nesta regra e,
portanto, o seu retorno necessita ser maior que o custo do capital.
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Outra forma de se medir o valor de um projeto ou de um investimento, é
através da estimativa do retorno total esperado. Pode-se projetar um fluxo de caixa
para o projeto em um determinado prazo de tempo, e calcular o valor presente
líquido deste fluxo de caixa. Para calcular o valor presente líquido, é preciso
descontar o custo do capital, bem como corrigir o valor do dinheiro no tempo
[Anthes, 2003] [Shrieves & Wachowicz, 2000]. Ninguém estaria disposto a levar
adiante um projeto que apresentasse uma estimativa negativa de valor presente
líquido, pois isso signficaria que poderia ter lucro maior aplicando o capital a ser
investido em outras atividades. Apesar de parecer bastante lógico e de fácil
aplicação, não basta apenas se ter conhecimentos de matemática financeira para se
calcular o valor presente líquido de um projeto. É preciso também que se consiga
estimar o custo de capital da empresa, bem como projetar os custos relativos da
tecnologia envolvida (no caso específico dos projetos de TI).
Quando se fala em fluxo de caixa, os projetos de desenvolvimento de
software apresentam ainda uma outra particularidade bastante interessante: em
situações onde o desenvolvimento iterativo é aplicado, um projeto pode gerar
receitas antes mesmo de estar totalmente completo. Ao final de cada ciclo de
iteração, um produto funcional pode ser gerado e, este pode gerar dividendos para a
empresa. Associar o desenvolvimento iterativo à análise de valor presente líquido
pode ser uma forma bastante convincente de aprovar um projeto junto aos acionistas
da empresa (sem dúvida um grupo importante de stakeholders).
Com base nas diversas definições de valor que se pode encontrar no
mercado, algumas delas listadas neste trabalho, pode-se concluir que o valor de um
projeto pode ser bastante subjetivo, variando em função dos interesses de quem o
analisa, ou mesmo da posição que estes ocupam na organização. Um funcionário do
departamento de contas a pagar percebe valor à medida em que o seu trabalho seja
facilitado e o seu emprego garantido, já o diretor financeiro da empresa perceberia
mais valor se tivesse a oportunidade de reduzir custos e aumentar a eficiência de
sua equipe, mesmo que isso pudesse implicar em redução do seu quadro de
funcionários. Cabe ao gerente de projeto perceber que tipo de stakeholder compõe o
seu público-alvo e direcionar os relatórios de projeto de forma a melhor refletir o
valor esperado por estes.
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Medir o valor de um projeto, como já se pode perceber, é muito mais do
que medir os custos incorridos. Além dos custos, é preciso também que sejam
levadas em conta as vantagens que a empresa espera obter ao final do projeto, bem
como os rendimentos que poderia ter caso investisse o montante gasto em outros
projetos ou mesmo em alguma aplicação financeira.
Para melhor definir qual seria o processo ideal de avaliação (entenda-se
por avaliação a mensuração do valor) de um projeto, se faz necessário consultar
especialistas no assunto. Segundo o livro Valuation – Measuring and Managing the
Value of Companies, publicado por um grupo de profissionais da empresa de
consultoria estratégica McKinsey [Copeland, 1995], a melhor forma de se medir o
valor de um negócio é através do fluxo de caixa descontado. A escolha deste
modelo se justifica pelo fato deste ser a forma de avaliação mais atrativa para o
investidor.
Dentro dos stakeholders de uma empresa ou projeto, um dos mais
importantes são os acionistas, porque no final, são eles quem financiam as
atividades da organização através do dinheiro que investem nas ações que são
disponibilizadas nas bolsas de valores. A expectativa de um acionista, como de
qualquer outro investidor, é fazer com que seu dinheiro seja remunerado a uma taxa
atraente, dentro de riscos que ele esteja disposto a assumir. Desta forma, temos que
o ponto de vista do acionista é bastante complexo, uma vez que ele irá analisar a
empresa como um todo e verificar aspectos como rentabilidade, segurança e outros,
inclusive fatores sociais.
Se os acionistas tiverem a percepção de que uma empresa não é mais
rentável, eles rapidamente retirarão seu capital (vendendo suas ações) e o colocarão
em outro investimento que lhes parece mais vantajoso. Uma das formas mais
adequadas de se saber se uma empresa é capaz de remunerar o capital de seus
acionistas a uma taxa interessante no longo prazo, é através da projeção de seu
fluxo de caixa. Esta análise deve levar em consideração outras variáveis, como por
exemplo a concorrência de mercado e a ação de fatores como a perspectiva futura
para o segmento econômico em que ela atua e a política econômica dos governos.
Tudo isso é analisado de forma a gerar uma expectativa de valor presente para a
empresa que possibilite ao acionista saber se seu capital está sendo bem
remunerado.
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A avaliação de um projeto, na maioria das vezes, não é tão complexa
quanto a de uma empresa, pois estes em geral estão limitados a um contexto interno
à organização. Mesmo assim, dependendo de seu porte os projetos podem tem
influência na avaliação da empresa. No caso específico de projetos de software, esta
influência pode se dar pelo fato de, mesmo tratando-se de um bem de valor
intangível, possui alto valor estratégico, e seus impactos na organização como um
todo podem ser percebidos pelo mercado.
Mesmo considerando que grande parte dos benefícios esperados em um
projeto de software sejam intangíveis é possível utilizar o conceito de Valor
Econômico para valorizá-los. De acordo com a tese de mestrado defendida por
Eduardo Kazuo Kayo em 2002, ativos intangíveis são aqueles que, em conjunto com
os ativos tangíveis da empresa, contribuem para a formação de seu valor (Kayo,
2002). No caso dos benefícios gerados por um sistema, não se está lidando
necessariamente com ativos intangíveis, mas com vantagens intangíveis do ponto
de vista do cliente. Porém pode-se assumir a mesma premissa de que tais
vantagens ajudam a compor o valor da empresa como um todo e atribuir a elas um
Valor Econômico.
Embora existam vários critérios adotáveis como referência para a
mensuração dos projetos de software e estes possam, de certa forma, transformar a
intangibilidade em algo palpável – como por exemplo a utilização de casos de uso
para a mensuração de desenvolvimento de software, o número de páginas para a
documentação, ou a quantidade de casos de teste para a fase de testes [Stutzke,
2005] – nenhuma destas técnicas permite a clara demonstração da evolução do
projeto do ponto de vista do cliente, ou seja, nenhuma das técnicas usuais de
mensuração permite uma associação direta com a geração de valor agregado
percebida pelo cliente.
A proposta deste guia de aplicação não consiste na utilização do valor
econômico agregado como unidade de referência para a mensuração do trabalho
realizado pela equipe de projeto, mas sim na criação de uma estrutura paralela de
valor que permita a demonstração do andamento do projeto ao cliente, utilizando
critérios mais facilmente interpretáveis por ele.
Além de fornecer informações adicionais a respeito do desempenho do
projeto, a adoção do valor econômico permite também que seja calculada uma
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prévia do retorno sobre o investimento (ROI – Return Over Investment) a ser obtido
por cada elemento da estrutura, desde os work packages até os WBS de nível mais
altos, bem como do total do projeto desenvolvido.
Assim, pode-se afirmar que a utilização conjunta de tais conceitos pode
prover o gerente de informações adicionais no processo de tomada de decisões.
Tanto na priorização de tarefas, como também quando se fizer necessário
redistribuir ou alocar novos recursos no projeto, o gerente pode se apoiar nos
índices de performance calculados para cada WBS. Produtos com ROI mais
elevado são mais interessantes do ponto de vista do cliente e, por este motivo,
devem ser priorizados.
Outra situação em que a utilização conjunta dos conceitos de EVMS e Valor
Econômico pode auxiliar a gerência de projeto seria quando, por motivos quaisquer,
seja tomada a decisão de se interromper a execução de um projeto. Neste caso, é
de grande importância a possibilidade de se determinar qual o valor do produto
efetivamente entregue ao cliente. Utilizando como base os valores econômicos
agregados pelos artefatos/produtos já concluídos é possível dimensionar quanto o
projeto vale, mesmo que incompleto, ao cliente.
A dificuldade, porém, volta a surgir à medida em que pouco se tem
estudado a respeito da determinação do Valor Econômico agregado pelo
desenvolvimento de software.

De maneira simplificada, David Young e Stephen

O’Byrne, em seu livro e Gestão Baseada em Valor [Young & O’Byrne, 2003] definem
que o valor econômico seria definido pelo lucro operacional (Receitas – Custos
Operacionais – Impostos) deduzido do custo de oportunidade do capital.
Projetos, em geral, estão mais relacionados a investimentos feitos pela
companhia do que a operações propriamente ditas. Neste cenário, diferentemente
de um cenário empresarial onde existe a produção e venda de um determinado
produto, não se observa a figura da receita de vendas.
Uma vez que o ponto de vista assumido para efeitos do cálculo do valor
agregado é o do investidor – ou seja, o cliente – o valor deverá ser definido de
acordo com o que este percebe como resultado do seu investimento. Assim, concluise que o valor de um projeto não deve ser vinculado ao montante investido, mas sim
aos benefícios a serem gerados para o contratante.
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Christopher Gardner, em seu livro The Valuation of Information Technology
[Gardner, 2000] define uma fórmula para o cálculo do valor gerado por projetos de
tecnologia:
Valor = (Benefícios – TCO – Impostos) / fator de tempo e risco
A grosso modo, esta fórmula nada mais é do que uma transposição da
fórmula original de EVA, onde a receita de vendas foi substituída pelos benefícios
gerados pelo projeto e os custos operacionais pelo TCO (Total Cost of Ownership ou
custo total de propriedade, que representa o gasto total incorrido pela aquisição e
utilização do sistema).

3.5

O Planejamento dentro da Análise de Valor Agregado

Como já foi enfatizado em capítulos anteriores, ou mesmo nos tópicos
iniciais deste mesmo capítulo, a definição da estrutura de um projeto é peça vital de
um bom planejamento, que por sua vez é fundamental para que se possa comparar
e confrontar este planejamento contra dados reais aferidos durante a etapa de
execução. Também já foi enfatizado que, mesmo não sendo parte do escopo deste
trabalho de pesquisa, as atividades de planejamento de um projeto são
fundamentais para a discussão de como devem ser conduzidas as atividades de
controle. Um bom plajenamento é a base do controle, pois serve como referência
dos recursos disponíveis e ajuda o gerente a se localizar, tanto dentro das tarefas
sendo realizadas, como também dentro dos prazos e verbas disponíveis para tal
execução.
É nas atividades de planejamento que se definem quais serão e como
serão organizadas as atividades e tarefas necessárias para a execução do projeto.
Embora pareça óbvio, muitas vezes os reais objetivos do planejamento se perdem
na sua elaboração, não sendo levado em consideração que os dados gerados no
planejamento deverão ser utilizados como base de referência ao longo de toda a
execução do projeto. Além disso, o planejamento tem também como função servir
como ferramenta de simulação e de estimativa de custos e resultados do projeto.
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Antes de se iniciar o desenvolvimento do plano, é preciso compreender
como este se relacionará com as demais áreas de atividades do projeto. É
necessário antecipar a classificação das atividades de modo a agrupá-las dentro da
estrutura do projeto tornando mais fácil o controle de custos e a mensuração das
atividades.
A estruturação de um projeto em WBS deve ser um dos primeiros passos
do planejamento, e deve considerar tanto a divisão funcional dos produtos a serem
entregues como também as técnicas de mensuração a serem aplicadas para o
controle de sua execução. Tendo esta hierarqua definida, pode-se então iniciar a
distribuição entre as WBS das diversas tarefas e atividades que irão compor o
projeto, criando as CAP através das quais poder-se-á controlar os custos de
execução destas tarefas.
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4 O Guia de Aplicação de EVMS com Valor Econômico no controle
de projetos de software

Este capítulo apresenta um guia para o controle de projetos de
desenvolvimento de software, com base nos conceitos de EVMS e de Valor
Econômico.
Serão elencadas aqui, algumas das práticas que, se utilizadas de maneira
adequada, podem ajudar o gerente de projeto a criar um ambiente propício à
utilização prática das técnicas acima citadas e, assim, cumprir com as atividades
necessárias de controle.
A seguir serão descritos os passos propostos para facilitar a aplicação dos
conceitos de Valor Econômico no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de
software.
Na Figura 7 é possível observar de forma gráfica a proposta de
seqüenciamento de atividades que se deseja propor para facilitar o emprego do
EVMS e Valor Econômico a projetos de desenvolvimento de software.

Figura 7 – Guia de aplicação conjunta de EVMS e WBS a projetos de software

4.1

Planejamento e Definição da Hierarquia WBS

A estrutura do projeto deve ser definida durante a fase de planejamento.
Vale lembrar uma vez mais que não é parte do escopo desta pesquisa analisar em
detalhes as técnicas e metodologias de planejamento, porém cabe também
mencionar que, para que seja possível controlar adequadamente um projeto, é
preciso que este tenha sido organizado em elementos facilmente identificáveis, e
que estes elementos tenham escopo e prazos de execução bem definidos.

50

Por isso, este trabalho parte da premissa que os gerentes que desejam
aplicar os conceitos de EVMS a seus projetos se preocuparam previamente em
seguir as recomendações do PMBOK [PMI, 2004] ou da norma EIA748 [ANSI, 1998]
no que tange à organização das atividades de projeto na forma de hierarquia de
WBS e CAPs.
Como já foi visto no capítulo 3, os indicadores que servem de base para a
análise de valor agregado são o BCWS (Budget Cost of Work Scheduled), o BCWP
(Budget Cost of Work Performed) e o ACWP (Actual Cost of Work Performed). Com
base neles são calculados os índices de performance do projeto e também são
estimados os custos das tarefas ainda por cumprir. Tais indicadores são definidos
sobre custos reais e planejados do projeto, ou seja, são orientados pela estrutura de
CAP na qual tal projeto foi organizado.
Tomando-se por base que os custos do projeto são mensurados através do
acompanhamento dos lançamentos efetuados em cada CAP, percebe-se que ainda
existe uma informação faltando para que os acionistas da empresa e os
patrocinadores do projeto tenham uma noção real sobre o retorno do investimento
por eles aportado: é necessário saber qual o VALOR gerado em cada etapa
concluída.
Durante toda a etapa de planejamento a equipe deve levar em
consideração a importância do Valor Econômico para as atividades de controle.
Diferente de projetos onde se aplicam simplesmente os conceitos de EVMS sem se
preocupar com o Valor Econômico, um gerente que deseja se valer do uso conjunto
destes conceitos deve se preocupar em refletir, na estrutura de seu projeto, o valor
gerado por cada um dos artefatos ou produtos desenvolvidos.
No momento em da definição dos níveis hierárquicos da hierarquia WBS
deve-se tem em mente que estes serão responsáveis por refletir o ponto de vista do
cliente, representando a percepção a de Valor Econômico que este espera obter.
Deve-se definir explicitamente dentro da hierarquia WBS os produtos de
relevância para o cliente e sobre os quais este possa visualizar Valor Econômico
sendo gerado, como as funcionalidades a serem disponibilizadas, documentos que
comprovem os levantamentos de requisitos, materiais de treinamento entre outros,

51

É possível que muitos dos CAP e work packages não gerem valor
perceptível para o cliente, como por exemplo o controle de versões de
desenvolvimento, mas por se tratarem de tarefas imprescindíveis para que o projeto
seja executado estas deverão receber parte do Valor Econômico total do projeto
através de rateio, logo deverão fazer parte da WBS.
Para que se garanta que todos os requerimentos sejam incluídos no
planejamento ao se definir a hierarquia WBS, tanto o termo de abertura como
também o documento de escopo preliminar do projeto devem servir de base para
que os produtos esperados pelo clientes sejam claramente identificados e possam
ser mensurados quanto ao seu desenvolvimento.

4.1.1

Determinação dos Custos de Execução

A cada atividade devem ser alocados custos diretos e indiretos. Os custos
diretos são aqueles cujo destino pode ser diretamente associado a recursos
consumidos

especificamente

por

cada

atividade,

como

as

horas

dos

desenvolvedores envolvidos, ou quaisquer produtos ou serviços adquiridos
unicamente para o cumprimento desta.
Para a determinação dos custos indiretos, deve-se partir do planejamento
do projeto, de onde devem ser trazidas informações quantitativas a respeito dos
recursos a serem atribuídos a cada CAP ou work package para que estes sejam
valorizados utilizando os custos unitários esperados. Informações a respeito de tais
custos devem ser obtidas através da média de custos observadas no mercado ou de
informações históricas de outros projetos realizados pela empresa.
Já os custos indiretos devem ter a sua alocação efetuada através de um
sistema de rateio, uma vez que são gerados por recursos que acabam por beneficiar
mais de um work package, como é o caso da administração de recursos humanos e
o próprio gerenciamento do projeto.
Deve-se observar que os critérios utilizados em tal rateio variam de acordo
com a natureza dos gastos e com a atividade receptora. Custos de administração de
recursos humanos, por exemplo, devem ser rateados pela quantidade de
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consultores trabalhando em cada atividade. Os custos totais planejados para o
gerenciamento de recursos humanos seriam calculados e posteriormente rateados
para todos os CAP ou work packages proporcionalmente à quantidade de pessoas
alocadas a cada um deles.
Ainda no que diz respeito aos custos indiretos, pode-se também optar por
um outro tipo de abordagem: simular a alocação de custos diretos, rateando a
quantidade de recursos alocados diretamente a cada produto. Ainda utilizando o
exemplo dos custos referentes ao gerenciamento de recursos humanos, o total de
horas e recursos demandados por esta atividade deve ser rateado para cada CAP
ou work package para que posteriormente cada parcela possa ser valorizada
individualmente. como se fossem custos diretos. Este método, embora mais
trabalhoso, sobretudo durante a estruturação do plano de projeto, oferece uma
melhor transparência na análise dos custos e, portanto, foi a opção adotada pelo
estudo de caso.
Uma vez definidos os custos nos work packages, estes são posteriormente
consolidados em cada CAP e WBS de nível superior e estes outros, por sua vez, são
novamente consolidados em seus níveis mais elevados, até que se tenha definido o
custo consolidado do projeto.
Assim, pode-se afirmar que a determinação de custos é realizada através
de uma distribuição bottom-up, ou seja, os custos são definidos nos níveis mais
baixos e consolidados nos níveis mais altos.

4.1.2

Determinação do Valor Econômico

Como já foi mencionado anteriormente, o Valor Econômico pode ser
calculado por meio da técnica de fluxo de caixa descontado. Neste sentido, é
utilizada a fórmula proposta por Christofer Gardner:
Valor = (Benefícios – TCO – Impostos) / fator de tempo e risco
O primeiro passo para se calcular o Valor Econômico total do projeto é
determinar o período de tempo dentro do qual se espera desfrutar dos benefícios
gerados pelo projeto ou pelo software. Este período pode ser dimensionado em
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meses ou anos, porém devido à natureza de alguns dos benefícios e custos a serem
considerados, o cálculo por anos mostra-se mais aderente,
O segundo passo é a identificação dos benefícios esperados. Entre os
benefícios gerados pelo projeto, pode-se elencar exemplos como a redução de
custos operacionais, a melhoria de processos, a geração de vantagens competitivas,
o melhor aproveitamento de recursos, entre outros.
Considerando que o cliente decidiu pela contratação do projeto para
solucionar um ou mais problemas, presume-se que ele saiba que benefícios espera
obter.

Além

disso,

o levantamento conjunto entre cliente e equipe de

desenvolvimento pode identificar novos benefícios gerados pelo produto final dos
trabalhos. Através de entrevistas e reuniões de determinação de escopo, esta
informação deve ser obtida para que possa ser quantificada e valorizada a fim de
que se determine um valor monetário para cada um dos benefícios esperados.
O passo seguinte deve ser a determinação do custo de propriedade do
sistema, ou TCO. No caso de o projeto ter por objetivo substituir um sistema préexistente o TCO deste deve ser descontado do novo TCO, sendo este último
calculado em função das licenças de utilização, custos de manutenção entre outros.
Por fim, tendo em mão as projeções de benefícios e custos esperados para
o espaço de tempo dentro do qual se pretende utilizar o sistema, pode-se construir
um fluxo de caixa e trazer seus resultados anuais a valor presente utilizando uma
taxa de desconto composta por duas parcelas: a primeira deve ser determinada a
partir de uma remuneração básica do capital (por exemplo a taxa de remuneração
de uma aplicação de renda fixa ou da caderneta de poupança) e outra parcela
referente ao risco percebido de se investir neste projeto (pode vir de históricos da
própria empresa desenvolvedora, ou de percepção do cliente).
Este critério de definição do valor não faz sentido quando aplicado a
determinados níveis da hierarquia WBS, ou ainda, a determinados CAP. Isto porque
não se poderia definir claramente a parcela de TCO correspondente a cada um
destes níveis e nem todas as atividades de um projeto apresentam benefícios
percebidos pelo cliente. Atividades de suporte como a tabulação de dados de
levantamento de requisistos, o gerenciamento de versões e outras mais não são
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notadas pelo cliente e, desta forma, não apresentam benefícios mensuráveis do
ponto de vista destes.
Assim, pode-se assumir que esta fórmula deve ser utilizada para calcular o
valor total gerado pelo projeto e que este será distribuído ou rateado ao longo da
estrutura do projeto a fim de valorizar cada nível da WBS. É necessário estimar os
benefícios totais esperados para o projeto, estimar o valor financeiro gerado por eles
e utilizá-lo para a aplicação da fórmula sugerida por Gardner.
Uma vez determinado o valor econômico agregado total, a metodologia de
distribuição pode variar de acordo com as necessidades de cada projeto.
Dependendo das características observadas, deve-se considerar rateios por critérios
a serem definidos pela equipe ou a determinação do valor agregado individual de
determinados WBS, CAP ou work packages quando isso seja possível.
Ao contrário da distribuição de custos, a distribuição do valor econômico
deve ser realizada de maneira top-down, ou seja, é definida nos níveis mais altos e
alocada aos níveis mais baixos.
Deve-se proceder a distribuição do Valor Econômico de forma que esta
represente, da forma mais fiel possível, a percepção do cliente. Assim, a alocação
de valor para os níveis mais baixos da WBS deve ser realizada tendo como
referência uma base histórica de conhecimentos trazidos de outros projetos, porém
devem ser considerados ajustes nesta distribuição em função das particularidades
do cliente e do projeto em execução.
No caso de produtos de grande importância para o cliente, pode-se definir
primeiramente os valores destes, para em seguida iniciar a distribuição top-down.

Figura 8 – Entradas e saídas da etapa de Planejamento e definição da hierarquia WBS
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Tem-se então que, tomando como referência documentos desenvolvidos na
fase inicial de preparação do projeto, tais como o Termo de Abertura do Projeto e o
documento de Escopo Preliminar do Projeto [PMI, 2004], de onde se pode extrair o
conjunto de artefatos ou produtos a serem entreguer pelo projeto, deve-se definir
todas as tarefas necessárias para que estes sejam confeccionados e organizá-las na
forma de uma hierarquia WBS que permita um acomapanhamento posterior dos
custos incorridos e do valor econômico gerado. Deve-se também estimar custos e
valores econômicos de modo a se ter uma idéia da taxa de retorno obtida com a
execução do projeto.

4.2

Definição dos Marcos de Referência

Uma vez estruturado e planejado o projeto, é preciso que sejam definidos
os marcos de referência que servirão como base para as mensurações, tanto dos
custos de execução como também do valor agregado esperado.
Sobre as técnicas de mensuração, existem inúmeras formas de se
acompanhar a execução das tarefas de um projeto. Algumas das mais utilizadas
foram analisadas anteriormente neste mesmo trabalho de pesquisa (ver tópico 3.3.1
- Métodos de mensuração de atividades), sendo que, dentre elas, algumas foram
imediatamente descartadas por não se adequarem a projetos de software, e outras
foram consideradas aplicáveis a determinadas situações.
Na prática, existem técnicas de mensuração adequadas a cada tipo de
atividade e por esse motivo, a cada atividade específica do projeto deve ser
atribuída aquela que melhor atenda às necessidades do gerente. O bom senso diz
que atividades com características semelhantes devem ser agrupadas entre si,
facilitando a identificação da melhor maneira de controlá-las e também a aplicação
destas .
Analisando os métodos de mensuração propostos por Fleming e
Koppelman [Fleming &Koppelman, 2000], pode-se concluir que para melhor
representar a real situação do projeto em um dado momento do tempo, a
mensuração deve ser realizada com base nos critérios de percentuais completos
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com marcos de referência. Isso implica em definir, para cada work package, marcos
de referência que definam um percentual de execução.
Podem ser definidos quantos marcos de referência quantos a equipe e o
gerente julguem necessários, desde nenhum (a execução do work package poderia
ser definida em 0% ou 100%) até 100 marcos (definindo percentuais a cada 1%
realizado). Porém deve-se observar que quanto maior a quatidade de marcos de
referência, maior o controle sobre a mensuração, mas maior é o custo de
gerenciamento também.
Sugere-se então que, a fim de balancear a precisão da mensuração e o
custo de gerenciamento, sejam considerados até 5 marcos de referência para cada
work package sendo que, uma vez atingido um marco de referência o responsável
pela mensuração possa arbitrar um percentual entre aquele já comprovado e o
próximo marco a se comprovar.
A determinação dos marcos de referência torna a apuração dos percentuais
completos menos subjetiva, porém é preciso que certos cuidados sejam tomados
para que a subjetividade não seja transferida para a determinação dos próprios
marcos. Por exemplo, o desenvolvimento de um relatório de faturas em atraso por
cliente poderia ser mensurado com a ajuda de 3 marcos de referência (especificação
técnica do relatório, desenvolvimento do código e aprovação do usuário final), sendo
que os dois primeiros representariam 35% do total do esforço cada um e o terceiro,
30%. Note que os percentuais completos a serem considerados no atingimento de
cada marco de referência podem ser arbitrados pelo gerente de projeto, porém a
medida em que se determine um histórico representativo que apoie esta atividade, o
nível de sujetividade envolvido diminui.
A fim de se definir percentuais coerentes para cada marco de referência,
deve-se preferencialmente optar por basear-se em históricos e informações vindas
de experiências de sucesso em projetos anteriores.
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Figura 9 – Entradas e saídas da etapa de Definição dos marcos de referência

Embora a tarefa de se definir marcos de referência ocorra durante a etapa
de planejamento, estes devem estar em conformidade com a estrutura real de
execução das tarefas, para que seja possível uma mensuração uniforme e fiel, que
facilite a comparação entre cada uma das fases e também a projeção de resultado
das atividades futuras, permitindo à gerência a antecipação da resolução de
potenciais problemas.

4.3

Apuração dos Custos de Execução

Uma vez determinada a estrutura do projeto, e os marcos de referência a
serem atingidos para cada produto a ser gerado, a atividade de acompanhamento
da execução, ou apuração dos custos se faz bastante simples.
O gerente deve verificar com sua equipe as metas atingidas desde a última
medição e atualizar o cronograma do projeto de acordo com estas informações.
Cabe a ele também confirmar de que os marcos de referência previamente
determinados foram realmente atingidos, mediante verificação da documentação
gerada pela equipe (testes executados, aprovação por parte do cliente ou outros
documentos, de acordo com o produto a ser mensurado).

58

Figura 10 – Entradas e saídas da etapa de Apuração dos custos de execução

Determinado os percentuais de conclusão dos work packages, estes serão
utilizados para determinar tanto os custos como o Valor Econômico proporcionais ao
trabalho já executado. Estas informações servirão para o cálculo dos indicadores e
valores de referência do EVMS e também servirão como ferramenta de comunicação
entre a gerência, a equipe de projeto e o cliente.

4.4

Análise do Valor Agregado

Para viabilizar a aplicação dos conceitos de valor agregado aos projetos de
desenvolvimento de software, mais importante que estudar os procedimentos de
cálculo e fórmulas dos índices de EVMS é definir métodos e procedimentos a serem
utilizados na estruturação das atividades de planejamento e execução de forma que
seja possível identificar claramente os valores e custos associados a cada elemento
ou atividade, bem como também mensurar de forma clara e indúbia a execução dos
mesmos. Dadas as particularidades observadas nos projetos de desenvolvimento de
software, este trabalho de pesquisa visa definir um procedimento que permita ao
gerente vencer as barreiras criadas por estas. O objetivo deste guia de aplicação é,
desta forma, fornecer aos gerentes de projeto as condições necessárias para a
utilização dos conceitos de EVMS a projetos de desenvolvimento de software.
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Figura 11 – Entradas e saídas da etapa de Análise de valor agregado e valor econômico

De posse dos dados de mensuração das atividades já realizadas e
comparando estas com os dados planejados de custo e Valor Econômico, resta ao
gerente e à sua equipe aplicar as fórmulas definidas pelo EVMS para que obtenha
os índices e indicadores necessários para apoiar suas decisões.
Além dos indicadores já definidos pelo EVMS, outros devem ser calculados
levando-se em conta o Valor Econômico:
•

BVWS (Budget Value of Work Scheduled)
= Valor Econômico total x % trabalho planejado

•

BVWP (Budget Value of Work Performed)
= Valor Econômico total x % trabalho entregue

Tendo-se em mãos os valores relacionados ao Valor Econômico e ao custo
incorrido na sua geração, calcula-se o retorno sobre o investimento percebido pelo
cliente:
•

SROI (Scheduled ROI) = (BVWS/BCWS) – 100%

•

PROI (Performed ROI) = (BVWP/BCWP) – 100%

•

CROI (Completion ROI) = (EVA/EAC) – 100%
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4.5

O Processo de Controle e a Comunicação dos Resultados

Com a finalidade de asegurar que o projeto cumpra com os objetivos
planejados, os processos de controle atuam colhendo informações reais referentes
aos processos de execução das tarefas e comparando-as com aquilo que havia sido
definido no processo de planejamento.
Deve-se analizar, então, os indicadores e índices de performanace obtidos
através da aplicação das fórmulas de EVMS em conjunto com o Valor Econômico e,
encontrando-se desvios significativos, cabe à gerência de projeto a tarefa de
analisá-los e de definir um plano de ação, comunicando-o aos envolvidos nos
processos de execução.
Os dados relativos ao Valor Econômico gerado pelo projeto como um todo
são divulgados ao cliente para que este tenha uma idéia da rentabilidade obtida pelo
seu investimento. Neste sentido, os indicadores BVWP e BVWS dão a ele uma idéia
clara dos Valores Econômicos gerado e planejado para o instante no tempo
analisado.
A equipe de projeto também deve se utilizar destes dados, principalmente
os relacionados ao retorno sobre o investimento que orienta o gerente a direcionar
os recursos de maneira a melhor atender às expectativas do cliente.
Observando novamente a Figura 3, pode-se perceber que para que as
atividades referentes ao processo de controle possam ser executadas, garantindo o
bom andamento do projeto, existe um sub-processo de importância vital: a
comunicação.
Mesmo que não hajam muitas diferenças entre os projetos de software e
aqueles desenvolvidos nas demais áreas no que diz respeito às atividades de
comunicação, trata-se de um ponto de grande importância dentro dos processos de
controle, e por este motivo, terão uma atenção especial no desenvolvimento deste
trabalho.
O conceito previamente exposto de Valor Econômico vem de encontro com
as atividades relacionadas à comunicação no que diz respeito a informar à
organização os resultados do projeto, tanto parciais como final. Os objetivos
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atingidos são avaliados de acordo com as oporunidades que podem geram para a
empresa, quer seja na melhoria de processos ou na redução de custos. Isto
tranqüiliza os acionistas da empresa e também os patrocinadores do projeto, dando
à gerência um maior nível de suporte e apoio para a continuidade dos trabalhos e
dos investimentos a serem realizados.
Sem a utilização do valor econômico como indicador de progresso das
atividades, as únicas referências do andamento do projeto seriam o cronograma e a
absorção de custos. Poder indicar o valor gerado em cada etapa da realização de
um projeto permite uma comunicação muito mais clara com o cliente.

Figura 12 – Entradas e saídas da etapa de Comunicação dos resultados
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5 Estudo de Caso: Conceitos de EVMS aplicados a um projeto de
Software

Para ilustrar melhor como se pode dar, na prática, a utilização do guia de
aplicação da EVMS proposto, esta será mostrada através da realização de um
estudo de caso baseado no projeto de implementação de um sistema de ERP para
uma compania industrial da área de higiene pessoal. Este projeto, quando da sua
realização original. não adotou nenhuma metodologia estruturada de controle, e seu
resultado final não foi satisfatório, tendo incorrido em custos adicionais elevados e
um nível de estresse da equipe de projeto que talvez pudesse ter sido reduzido caso
o gerente dispusesse de informações antecipadas a respeito dos desvios de
cronograma e de escopo que ocorreriam em seu projeto que lhe permitissem
redistribuir os recursos disponíveis ou mesmo lhe dessem argumentos para
renegociar o escopo ou o tempo de execução do projeto.
De posse de grande parte das informações relativas a escopo planejado,
cronograma inicial, recursos e custos reais deste projeto, o estudo de caso será
realizado mediante uma simulação de como poderia ter sido conduzida a sua
execução se apoiada pelo uso dos conceitos de EVMS como instrumento de
controle.
Para tanto, será montada uma estrutura de WBS e CAP adequada à
mensuração das atividades, de acordo com a proposta do PMBOK 2004. Em
seguida, serão aplicados os conceitos propostos de determinação de valor
econômico e de análise de valor agregado.
Pretende-se, com este estudo, avaliar a aplicabilidade das técnicas de
análise de valor agregado a projetos de software, e também como estas poderiam
ter ajudado o gerente de projeto a antecipar imprevistos ocorridos apoiando-o em
suas decisões e indicando as melhores ações a serem tomadas mediante estes.
Além de demonstrar a viabilidade da aplicação dos conceitos de EVMS, pretende-se
também elencar, na forma de uma guia de aplicação, alguns passos que facilitariam
a utilização de tais conceitos de forma confiável. Outro objetivo do presente estudo
de caso é verificar como se poderia utilizar o EVMS para determinar o valor
agregado a artefatos incompletos, no caso de o projeto ser descontinuado.

63

Assim, é fundamental fazer-se claro que o estudo de caso aqui
desenvolvido tem como foco central os processos de controle e a utilização da
EVMS como instrumento de apoio a estes. Os demais grupos de processo também
serão abordados, porém em menor profundidade e tão somente à medida em que
são necessários para a re-estruturação do projeto e para permitir a aplicação das
técnicas de análise de valor agregado.
Como poderá ser observado, muitos dos problemas enfrentados durante o
desenvolvimento do projeto analisado, senão a maior parte deles, foram decorrentes
de alterações significativas no escopo do projeto sem a devida correção nos prazos
de implementação e sem a negociação dos custos de recursos adicionais. A fim de
limitar a abrangência deste estudo de caso e não dispersar a atenção em problemas
não relacionados

ao grupo de processos

de controle,

tais fatos serão

desconsiderados e trataremos apenas da análise de seus impactos sobre os custos
e o cronograma, bem como da avaliação de alternativas para minimizar tais
impactos.
Observe-se que este estudo de caso a posteriori pode estar contaminado
por hindsight, ou seja, é possível que, sabendo-se antecipademente dos problemas
incorridos no projeto, a análise de valor agregado possa ser direcionada
tendenciosamente de forma a apontá-los. Entretanto, analisando-se a situação por
um outro ângulo, conhecer antecipadamente os resultados finais obtidos, possibilita
também o acesso a informações que podem comprovar a confiabilidade dos
indicadores de valor agregado. Partindo-se desta premissa é que se optou por
analizar um projeto já concluído.

5.1

Descrição do Projeto Fênix

O Projeto Fênix, alvo deste estudo, foi realizado entre os meses de agosto
a dezembro de 2002. O objetivo do projeto era a implementação do sistema de ERP
SAP R/3 em uma empresa localizada na cidade de Diadema, estado de São Paulo,
com cerca de 500 funcionários, dos quais 80 seriam os futuros usuários do sistema a
ser implementado.
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Foi mobilizada uma equipe de 10 consultores, 4 técnicos de infraestrutura
(sistema operacional, banco de dados e kernell do SAP), 8 especialistas do negócio
e mais dois gerentes de projeto, um representando a empresa de consultoria e outro
representando o cliente. Este projeto foi estimado inicialmente em 8200
horas/homem, e em função de tal estivmativa foi vendido a um preço total de R$
520.000,00 referentes ao trabalho dos consultores especialistas alocados. Além
disso, haviam também os custos decorrentes de licença de software e locação de
equipamentos.
O resultado final foi que o projeto conseguiu cumprir os prazos inicialmente
definidos, porém isso custou à empresa de consultoria a alocação de recursos extras
que acabaram por consumir toda a margem de lucro esperada e fazer com que o
balanço final fosse um pequeno prejuízo de cerca de R$ 20.000,00.
Seguindo

definições

da

consultoria

e

do

comitê

formado

pelos

patrocinadores internos do projeto, foi adotada a metodologia ASAP (Accelerated
SAP). Porém, como na maioria dos projetos de software, tal metodologia foi
abandonada logo no início da execução, sendo que apenas os principais produtos
“entregáveis”, ou artefatos, de cada fase se mantiveram como pontos de referência.
Na medida em que o projeto avançava, pequenos atrasos se acumulavam,
e um erro de estimativa no cronograma fez com que determinadas atividades fossem
subestimadas. Tal fato gerou uma demanda grande por recursos nas etapas finais
do projeto, elevando sobremaneira o custo total de execução.
Problemas deste tipo poderiam ter sido minimizados, ou até mesmo
evitados, caso a gerência de projeto tivesse estimado melhor os recursos
necessários em cada etapa do projeto ou se houvesse utilizado uma ferramenta
mais eficiente de controle, que permitisse a identificação prévia dos desvios de
escopo e cronograma. Além disso, em alguns casos, parte dos desenvolvimentos
assumidos pelo projeto poderiam ter sido terceirizados, porém a falta de ferramentas
que permitissem à gerência analisar os efeitos desta terceirização nos custos e no
cronograma fez com que esta possibilidade fosse deixada de lado e que novos
recursos fossem incorporados ao projeto.
Os tópicos a seguir serão dedicados a ilustrar como seria possível adequar
a estrutura do projeto de forma a permitir que as técnicas de EVMS fossem
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utilizadas neste projeto de desenvolvimento de software e como tais técnicas
poderiam ter indicado ao gerente um novo direcionamento de suas ações.
O projeto original adotou a metodologia ASAP e, portanto, na medida do
possível, serão mantidas as principais características desta do ponto de vista de
organização das fases do ciclo de vida e da definição dos produtos entregáveis em
cada uma destas fases.

5.2

A preparação do projeto – Grupo de Processos de Iniciação

Conforme já mencionado anteriormente, por permitir uma visualização mais
clara dos processos de monitoramento e controle – alvo principal deste trabalho –
será adotada a divisão de atividades por grupos de processos definida pelo PMBOK
(PMI, 2004), a saber:
•

Grupo de processos de Iniciação;

•

Grupo de processos de Planjemento;

•

Grupo de processos de Execução;

•

Grupo de processos de Monitoramento e Controle;

•

Grupo de processos de Encerramento.

66

Figura 13 – Resumo de alto nível das interações entre os grupos de processos (retirado do PMBOK
2004 PMI Minas Gerais. – p.42)
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Importante faz-se ressaltar que tais grupos de processos não representam,
necessariamente, fases ou etapas de trabalho e que é possível encontrar atividades
referente a cada um deles em praticamente todo o ciclo de vida do projeto. Tal fato é
mais facilmente percebido quando se trata dos grupos de processo de planejamento,
execução e monitoramento e controle, que estão o tempo todo interagindo e
trocando informações entre si, conforme ilustrado na Figura 14

Figura 14 – Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e o ciclo
PDCA (retirado do PMBOK 2004 PMI Minas Gerais – p. 40)

Como principais produtos do grupo de processos de iniciação, o PMBOK
lista o Termo de Abertura do Projeto e a Declaração do Escopo Preliminar do
Projeto.

5.2.1

Termo de Abertura do Projeto

O contato inicial do cliente com a empresa de consultoria solicitava uma
proposta de atualização de versão do sistema com melhorias e atualizações dos
processos de negócio. O contratante já possuía o sistema SAP R/3 implementado,
porém devido a uma série de problemas enfrentados, a utilização deste havia sido
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descontinuada e o sistema antigo, desenvolvido sob encomenda, havia sido
reativado.

5.2.2

Declaração do Escopo Preliminar do Projeto

Durante a fase de levantamento de processos, foi percebido que o sistema
R/3 já implementado continha definições de processos muito distintas da atual
realidade da empresa e que, por tal motivo, em muitos casos não poderiam ser
aproveitados. Também foram observados uma série de problemas de infraestrutura
que inviabilizariam a proposta inicial de upgrade de versão.
Optou-se então pela re-implementação do sistema, descartando-se
totalmente a proposta inicial de upgrade com melhorias de processos. Para manter o
foco do presente estudo de caso no grupo de processos de controle, tal fato será
desconsiderado e será adotada a re-implementação como escopo inicial.
Decorre-se então que a declaração do escopo preliminar do projeto deve
considerar o seguinte:
1. Preparação do servidor com a instalação do banco de dados e do
software SAP R/3;
2. Configuração dos módulos:
a. FI (Financials) – incluindo funções de Contabilidade, Contas a
Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa, Impostos Retidos e
Ativos Fixos.
b. CO (Controlling) – incluindo funcionalidades de Administração
de Centros de Custo, Administração de Ordens Internas,
Controle de Custos de Produto e Análise de Rentabilidade.
c. MM (Materials Management) – incluindo funcionalidades de
Compras (produtivas e não produtivas), Gerenciamento de
Estoques e MRP.
d. SD (Sales and Distribution) – incluindo funcionalidades de
vendas a consumidor final, vendas inter-compania, vendas de
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intens não produtivos e vendas para a Zona Franca de
Manaus.
e. PP

(Production

Planning)

–

incluindo

funcionalidades

planejamento de produção integrado, MRP II, gerenciamento
de produção repetitiva.
3. Desenvolvimento de interfaces com sistemas externos:
a. Interface com sistema de Folha de Pagamentos.
b. Interface com sistema de automação de força de vendas.
c. Interface com sistema de fretes.
4. Desenvolvimento de relatórios:
a. Relatórios Legais e Fiscais – Balanço, Livro Diário, LALUR6.
b. Relatório de carteira de vendas (pedidos colocados, entregues
e faturamento).
c. Relatório

de

carteira

e

clientes

(incluindo dados

de

inadimplência, limites de crédito e prazo médio de rebimento).
5. Desenvolvimento de formulários:
a. Borderô.
b. Notas Fiscais.
c. Ordens de Produção.
d. Cheques.
6. Desenvolvimento de programas de migração de dados:
a. Ativos Fixos;
b. Materiais;
c. Estoques;
d. Saldos Contábeis;
6

O Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido pela sigla Lalur, é um livro de escrituração de natureza
eminentemente fiscal, criado pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, em obediência ao § 2o do art. 177 da Lei no
6.404, de 1976, e destinado à apuração extracontábil do lucro real sujeito à tributação para o imposto de renda
em cada período de apuração, contendo, ainda, elementos que poderão afetar o resultado de períodos de apuração
futuros (RIR/1999, art. 262). (retirado do site da Receita Federal)
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e. Partidas em aberto de Contas a Pagar;
f. Partidas em aberto de Contas a Receber.
7. A estrutura organizacional considerada seria:
a. 5 companhias, sendo uma holding, uma fábrica e três centros
de distribuição;
b. 4 organizações de compras;
c. 4 organizações de vendas;
d. 1 área de controle gerencial.

5.3

A Fase de Planejamento – Grupo de Processos de
Planejamento

De acordo com o PMBOK, os principais processos a serem consideradas
pelo grupo de planejamento são, a saber:
1. Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto
2. Planejamento de Escopo
3. Definição do Escopo
4. Criação da Estrutura WBS
5. Definição das Atividades específicas
6. Seqüenciamento das Atividades
7. Estimativa de Recursos das Atividades
8. Estimativa de Duração das Atividades
9. Desenvolvimento do Cronograma
10. Estimativa de Custos
11. Definição do Orçamento
12. Planejamento de Qualidade
13. Planejamento de Recursos Humanos
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14. Planejamento de Comunicação
15. Planejamento de Gerenciamento de Riscos
16. Identificação de Riscos
17. Análise Qualitativa de Riscos
18. Análise Quantitativa de Riscos
19. Planejamento de Resposta a Riscos
20. Planejamento de Compras e Aquisições
21. Planejamento de Contratações

No que diz respeito à metodologia ASAP, os principais produtos da fase de
planejamento seriam o mapeamento de processos (Business Blueprint), o
cronograma geral do projeto, e a seqüência de implementação, definidos através da
BPML (Business and Process Master List – Lista Mestre de Negócios e Processos).
A fim de manter-se restrito à proposta desta monografia, o presente estudo
de caso focalizará o desenvolvimento da estrutura WBS (estendendo-se também na
distribuição de atividades, recursos e custos) e do cronograma de projeto, sem se
aprofundar nos demais processos sugeridos pelo PMBOK para o grupo de
planejamento.

5.3.1 Work Breakdown Structure

A aplicação dos conceitos de EVMS ao Projeto Fênix demanda, antes de
mais nada, a definição dos CAP e a sua estruturação em uma hierarquia de WBS.
Tal estrutura será a base das atividades de planejamento e controle e, desta feita,
necessita ser cuidadosamente definida de forma a permitir a comparação dos dados
estimados inicialmente durante a fase de planejamento com as informações reais de
controle de custos e de valor agregado que serão mensuradas durante a etapa de
realização.
Conforme já foi mencionado anteriormente, dever-se-ia tomar em conta as
fases definidas pelo ASAP bem como os grupos de processos e áreas de
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conhecimentos definidos pelo PMBOK. Além disso é preciso ter sempre em mente
que, para facilitar o controle do valor agregado, é necessário que os artefatos a
serem entregues sejam facilmente identificáveis dentro da estrutura de controle do
projeto.
Observa-se então que, além de sua grande importância ao longo de todo o
ciclo de vida do projeto, a definição da estrutura do mesmo, entenda-se aqui como
estrutura a hierarquia WBS, a definição dos CAP e work packages associados a ela,
é uma das atividades mais complexas a serem discutidas neste trabalho. Seguem
listados abaixo todos os pontos que se deve considerar:

1. Fases da metodologia ASAP:
a. Preparação do Projeto (Project Preparation);
b. Levantamento de Requisitos (Business Blueprint);
c. Realização e Testes (Realization);
d. Preparação Final (Final Preparation);
e. Transição e Support (Go-live and Support).

2. Grupos de Processos:
a. Iniciação;
b. Execução;
c. Controle;
d. Comunicação;
e. Encerramento.

3. Áreas de Conhecimento:
a. Gerenciamento de Integração;
b. Gerenciamento de Escopo;
c. Gerenciamento de Tempo;
d. Gerenciamento de Custos;
e. Gerenciamento de Qualidade;
f. Gerenciamento de Recursos Humanos;
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g. Gerenciamento de Riscos;
h. Gerenciamento de Compras.

As

áreas

de

conhecimento

não

necessitam

estar

explicitamente

representadas dentro da estrutura do projeto, apenas é preciso levá-las em
consideração durante o processo de definição da estrutura e o planejamento de
atividades,

garantindo

que

as

atividades

necessárias

sejam

executadas

posteriormente, durante a etapa de realização.
Na Figura 15 apresenta-se, em alto nível, o que seria uma possível
hierarquia WBS, com elementos visíveis pelo gerente no início do projeto. Nota-se
que os processos de controle não aparecem diretamente destacados na estrutura
WBS, porém fazem-se presentes ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.
Também não estão presentes ainda os CAP e work packages.

Projeto Fênix

Preparação do
Projeto

Levantamento
de Requisitos

Escopo Preliminar

Entrevistas com
usuários

Cronograma
Preliminar

Mapeamento de
requisitos

Realização

Preparação
Final

Customização
Desenvolvimento

Transição e
Suporte

Treinamento

Suporte

Preparação do
Plano de
Transição

Ajustes

Migração de dados

Fechamento

Testes Unitários
Ciclo 1

Customização
Definição de
equipe

Escopo detalhado

Proposta de
Implementação

Cronograma final

Infraestrutura

Desenvolvimento
Testes Unitários
Ciclo 2

Carga de saldos
Testes Integrados

Iniciação
Planejamento

Preparação de
Treinamento

Execução
Controle
Encerramento

Figura 15 – Possível hierarquia de WBS para o Projeto Fênix
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A estrutura completa do projeto deverá incluir, além da hierarquia WBS, os
CAP e os work packages de forma a permitir o efetivo controle de recursos, tempo e
custos. Vale lembrar que, para possibilitar a aplicação das técnicas de EVMS de
maneira adequada,

a estrutura necessita ser definir pontos de controle

(preferencialmente no nível de work packages, mas se isto não for possível, no nível
de CAP) onde o cliente possa perceber valor econômico sendo gerado.
Também

optou-se

por

não

classificar

as

atividades

relativas

ao

gerenciamento de projeto em uma ramificação específica da hierarquia WBS para
que os custos referentes a elas possa ser refletido diretamente nos produtos
entregáveis.
Assim, para o Projeto Fênix, também seria necessário definir tais figuras,
conforme ilustrado na Tabela 3.
F1 - Projeto Fênix
F1.01 - Fase 1 - Preparação do Projeto
F1.01.a - Escopo Preliminar
F1.01.a.1 - Reunião com cliente
F1.01.a.2 - Elaboração de documento de escopo
F1.01.a.3 - Aprovação do cliente
F1.01.b - Cronograma Preliminar
F1.01.b.1 - Dimensionamento preliminar de atividades de customização
F1.01.b.2 - Dimensionamento preliminar de desenvolvimentos
F1.01.b.3 - Dimensionamento preliminar de testes
F1.01.b.4 - Dimensionamento preliminar de treinamentos
F1.01.b.5 - Dimensionamento preliminar de migração de dados
F1.01.b.6 - Consolidação do cronograma preliminar
F1.01.c - Definição de Equipe
F1.01.c.1 - Verificação de recursos disponíveis
F1.01.c.2 - Entrevistas com recursos disponíveis
F1.01.c.3 - Busca de recursos faltantes
F1.01.c.4 - Entrevistas com candidatos para cobrir recursos faltantes
F1.01.c.5 - Contratação de recursos faltantes
F1.01.d - Proposta de Implementação
F1.01.d.1 - Estimativa de custos
F1.01.d.1.1 - Custos de recursos próprios
F1.01.d.1.2 - Custos de recursos contratados
F1.01.d.1.3 - Custo de serviços contratados
F1.01.d.2 - Elaboração de proposta de implementação
F1.01.d.3 - Apresentação da proposta de implementação
F1.01.d.4 - Ajustes da proposta de implementação
F1.01.d.5 - Aprovação da proposta de implementação
F1.01.e - Infraestrutura
F1.01.e.1 - Acompanhar preparação da sala de projeto
F1.01.e.2 - Preparação de servidores
F1.02 - Fase 2 - Levantamento de Requisitos
F1.02.a - Entrevistas com usuários
F1.02.a.1 - Usuários de Finanças
F1.02.a.1.1 - Contabilidade
F1.02.a.1.2 - Contas a pagar
F1.02.a.1.3 - Contas a receber
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F1.02.a.1.4 - Fiscal
F1.02.a.1.5 - Ativos Fixos
F1.02.a.2 - Usuários de Controlling
F1.02.a.2.1 - Controladoria
F1.02.a.2.2 - Contabilidade gerencial
F1.02.a.2.3 - Custos
F1.02.a.2.4 - Produção
F1.02.a.3 - Usuários de Administração de Materiais
F1.02.a.3.1 - Compras
F1.02.a.3.2 - Almoxarifado
F1.02.a.3.3 - Recebimento
F1.02.a.3.4 - Controle de Qualidade
F1.02.a.3.5 - Fiscal
F1.02.a.3.6 - Produção
F1.02.a.4 - Usuários de Produção
F1.02.a.4.1 - Planejamento de Produção
F1.02.a.4.2 - Controle de Qualidade
F1.02.a.4.3 - Custos
F1.02.a.4.4 - Produção
F1.02.a.5 - Usuários de Vendas e Distribuição
F1.02.a.5.1 - Marketing
F1.02.a.5.2 - Vendas
F1.02.a.5.3 - Crédito
F1.02.a.5.4 - Almoxarifado
F1.02.a.5.5 - Expedição
F1.02.a.5.6 - Fiscal
F1.02.a.6 - Acompanhamento das entrevistas
F1.02.b - Mapeamento de requisitos
F1.02.b.1 - Requisitos de Finanças
F1.02.b.2 - Requisitos de Controlling
F1.02.b.3 - Requisitos de Administração de Materiais
F1.02.b.4 - Requisitos de Produção
F1.02.b.5 - Requisitos de Vendas e Distribuição
F1.02.b.6 - Preenchimento do Q&ADB
F1.02.c - Escopo detalhado
F1.02.c.1 - Preparação do documento de escopo detalhado
F1.02.c.2 - Apresentação do documento de escopo detalhado
F1.02.c.3 - Ajustes do documento de escopo detalhado
F1.02.c.4 - Aprovação do documento de escopo detalhado
F1.02.d - Cronograma final
F1.02.d.1 - Preparação do cronograma final
F1.02.d.2 - Apresentação do cronograma final
F1.02.d.3 - Ajustes do cronograma final
F1.02.d.4 - Aprovação do cronograma final
F1.03 - Fase 3 - Realização
F1.03.a - Ciclo 1
F1.03.a.1 - Customização do ciclo 1
F1.03.a.1.1 - Criação de estrutura organizacional
F1.03.a.1.2 - Verificação e Ativação de Customização Standard
F1.03.a.1.3 - Documentação de customização
F1.03.a.2 - Desenvolvimentos do ciclo 1
F1.03.a.2.1 - Programa de carga de Ativos Fixos
F1.03.a.2.1.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.1.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.2.2 - Programa de carga de Materiais
F1.03.a.2.2.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.2.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.2.3 - Programa de carga de Estoques
F1.03.a.2.3.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.3.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.2.4 - Programa de carga de Saldos Contábeis
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F1.03.a.2.4.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.4.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.2.5 - Prog. carga de Partidas em aberto de C/P
F1.03.a.2.5.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.5.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.2.6 - Prog. carga de Partidas em aberto de C/R
F1.03.a.2.6.1 - Especificação Funcional
F1.03.a.2.6.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.a.3 - Testes Unitários do ciclo 1
F1.03.a.3.1 - Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 1
F1.03.a.3.2 - Execução dos testes unitários do ciclo 1
F1.03.a.4 - Aceitação do ciclo 1
F1.03.b - Ciclo 2
F1.03.b.1 - Customização do ciclo 2
F1.03.b.1.1 - Verificação de localização brasileira
F1.03.b.1.1.5 - Tipos de documentos
F1.03.b.1.1.1 - Custo Real
F1.03.b.1.1.2 - Impostos Retidos
F1.03.b.1.1.3 - Impostos sobre Vendas
F1.03.b.1.1.4 - Impostos sobre Compras
F1.03.b.1.1.6 - Relatórios e Livors Fiscais
F1.03.b.1.3 - Revisão de dados mestre de produção
F1.03.b.1.2 - Documentação de customização
F1.03.b.2 - Desenvolvimentos do ciclo 2
F1.03.b.2.1 - Relatório - Balanço
F1.03.b.2.1.1 - Especificação Funcional
F1.03.b.2.1.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.b.2.2 - Relatório - Livro Diário
F1.03.b.2.2.1 - Especificação Funcional
F1.03.b.2.2.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.b.2.3 - Relatório - LALUR
F1.03.b.2.3.1 - Especificação Funcional
F1.03.b.2.3.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.b.2.4 - Relatório - Carteira de Vendas
F1.03.b.2.4.1 - Especificação Funcional
F1.03.b.2.4.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.b.2.5 - Relatório - Carteira de Clientes
F1.03.b.2.5.1 - Especificação Funcional
F1.03.b.2.5.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.b.3 - Testes Unitários do ciclo 2
F1.03.b.3.1 - Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 2
F1.03.b.3.2 - Execução dos testes unitários do ciclo 2
F1.03.b.4 - Aceitação do ciclo 2
F1.03.c - Ciclo 3
F1.03.c.1 - Customização do ciclo 3
F1.03.c.1.1 - Planejamento integrado
F1.03.c.1.2 - Comunicação eletrônica
F1.03.c.1.3 - Casos especiais de compras
F1.03.c.1.4 - Casos especiais de vendas
F1.03.c.1.5 - Documentação de customização
F1.03.c.2 - Desenvolvimentos do ciclo 3
F1.03.c.2.1 - Interface - sistema de folha de pagamento
F1.03.c.2.1.1 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.1.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.22 - Formulário - borderô
F1.03.c.2.22.5 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.22.6 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.23 - Formulário - ordens de produção
F1.03.c.2.23.5 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.23.6 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.24 - Formulário - cheques
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F1.03.c.2.24.5 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.24.6 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.2 - Interface - sistema de aut.força de vendas
F1.03.c.2.2.1 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.2.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.3 - Interface - sistema de fretes
F1.03.c.2.3.1 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.3.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.2.5 - Formulário - notas fiscais
F1.03.c.2.5.1 - Especificação Funcional
F1.03.c.2.5.2 - Desenvolvimento e documentação
F1.03.c.3 - Testes Unitários do ciclo 3
F1.03.c.3.1 - Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 3
F1.03.c.3.2 - Execução dos testes unitários do ciclo 3
F1.03.c.4 - Aceitação do ciclo 3
F1.03.d - Testes Integrados
F1.03.d.1 - Definição dos cenários de teste
F1.03.d.2 - Criação dos roteiros de teste integrado
F1.03.d.2.1 - Cenário 1 - Planejamento Integrado
F1.03.d.2.2 - Cenário 2 - Venda para Centros de Distribuição
F1.03.d.2.3 - Cenário 3 - Vendas Diversas
F1.03.d.2.4 - Cenário 4 - Vendas para Zona Franca de Manaus
F1.03.d.2.5 - Cenário 5 - Baixa de Ativo Fixo
F1.03.d.2.6 - Cenário 6 - Compras não produtivas
F1.03.d.2.7 - Cenário 7 - Devoluções cliente final
F1.03.d.2.8 - Cenário 8 - Devoluções Centros de Distribuição
F1.03.d.3 - Criação de dados para testes integrados
F1.03.d.3.1 - Cadastro de materiais
F1.03.d.3.2 - Cadastro de clientes
F1.03.d.3.3 - Cadastro de fornecedores
F1.03.d.3.4 - Dados mestre de produção
F1.03.d.3.5 - Geração de dados de transação
F1.03.d.4 - Execução dos testes integrados
F1.03.d.4.1 - Cenário 1 - Planejamento Integrado
F1.03.d.4.2 - Cenário 2 - Venda para Centros de Distribuição
F1.03.d.4.3 - Cenário 3 - Vendas Diversas
F1.03.d.4.4 - Cenário 4 - Vendas para Zona Franca de Manaus
F1.03.d.4.5 - Cenário 5 - Baixa de Ativo Fixo
F1.03.d.4.6 - Cenário 6 - Compras não produtivas
F1.03.d.4.7 - Cenário 7 - Devoluções cliente final
F1.03.d.4.8 - Cenário 8 - Devoluções Centros de Distribuição
F1.03.e - Preparação de Treinamento
F1.03.e.1 - Preparação de Material de Treinamento
F1.03.e.2 - Criação de Ambiente de Treinamento
F1.03.e.3 - Criação de Dados para Treinamento
F1.03.e.4 - Divulgação de Plano de Treinamento
F1.04 - Fase 4 - Preparação Final
F1.04.a - Treinamento
F1.04.a.1 - Sessões de Finanças
F1.04.a.2 - Sessões de Controlling
F1.04.a.3 - Sessões de Administração de Materiais
F1.04.a.4 - Sessões de Vendas e Distribuição
F1.04.a.5 - Sessões de Produção
F1.04.b - Preparação do Plano de Transição
F1.04.b.1 - Análise de riscos
F1.04.b.2 - Definição do cronograma de transição
F1.04.b.3 - Comunicação à organização
F1.04.c - Migração de Dados
F1.04.c.1 - Conferência dos dados extraídos dos sistemas legados
F1.04.c.2 - Carga de cadastro de materiais
F1.04.c.3 - Carga de ativos fixos
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F1.04.c.4 - Carga de cadastro de clientes
F1.04.c.5 - Carga de cadastro de fornecedores
F1.04.d - Carga de Saldos
F1.04.d.1 - Carga de saldos contábeis
F1.04.d.2 - Carga de saldos de ativos fixos
F1.04.d.3 - Carga de partidas em aberto de contas a pagar
F1.04.d.4 - Carga de partidas em aberto de contas a receber
F1.04.d.5 - Carga manual de ordens de compras em aberto
F1.04.d.6 - Carga manual de ordens de vendas em aberto
F1.04.d.7 - Carga manual de dados mestre de produção
F1.04.d.8 - Carga manual de estratégia de aprovação de compras
F1.04.d.9 - Carga de estoques
F1.04.e - Aprovação para entrada em produção
F1.05 - Fase 5 - Transição e Suporte
F1.05.a - Suporte
F1.05.a.1 - Suporte à operação
F1.05.a.2 - Suporte ao fechamento mensal
F1.05.b - Ajustes e Correções
F1.05.c - Fechamento
F1.05.c.1 - Plano de transferência de responsabilidades
F1.05.c.2 - Relatórios de encerramento
F1.05.c.3 - Assinatura do termo de encerramento
Tabela 3 – Estrutura proposta para o Projeto Fênix – Hierarquia WBS e CAP

Definidada a hierarquia WBS, o próximo passo a ser considerado é a
determinação dos custos e do valor econômico em cada work package. O custo é
determinado com base nos recursos necessários para a conclusão das atividades
relativas a cada work package, enquanto que o valor econômico de cada entrega
configura atividade mais complexa.

5.3.2

Estimativa de custos

O Projeto Fênix seguiu, originalmente, este mesmo procedimento para a
determinação dos custos totais de implementação do novo sistema de seu cliente.
As horas relativas ao trabalho de cada consultor foram alocadas a cada tarefa e o
custo total das tarefas foi consolidado para cada fase e assim por diante.

5.3.3

Estimativa do Valor Econômico

No caso do Projeto Fênix, nenhum estudo foi feito no sentido de se
determinar quantitativamente os benefícios gerados pela implementação do ERP. A
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decisão de compra por parte do cliente foi tomada mais com base em critérios como
o alinhamento com a tecnologia atualmente em uso pelos seus concorrentes e na
credibilidade e confiabilidade do fornecedor.
Assim, a fim de se gerar um ensaio de como seria a aplicação do conceito
proposto, este estudo de caso partirá da premissa que o valor dos benefícios
gerados foi calculado levando em conta um prazo de 5 anos de utilização do
sistema, onde os níveis de estoque e os prazos médios de recebimento de vendas
seriam reduzidos, reduzindo a necessidade de capital de giro da empresa, e as
vendas aumentariam em decorrência de um melhor planejamento de produção.
Analisando-se

os

ganhos

esperados

com

a redução de custos,

descontando-se os custos incorridos (custo do projeto mais a diferença entre o TCO
do novo ERP em relação ao antigo), e descontando-se o fluxo de caixa resultante a
uma taxa correspondente ao custo do capital investido, chegaria-se, então, a um
valor esperado de benefícios de aproximadamente R$ 800.000,00 (ver Tabela 4).
Este valor teria sido calculado com base nos seguintes dados:
Benefícios
•

Redução do ciclo financeiro através de melhor controle dos
recebíveis e redução dos níveis de estoque implicando em redução
de custos financeiros (ganhos estimados em R$ 144.000 por ano)

•

Melhor qualidade dos controles e de relatórios legais e fiscais –
redução dos montantes pagos em autuações fiscais (ganhos
estimados em R$ 80.000,00 por ano)

•

Aumento de vendas mediante melhor planejamento de marketing e
logístico e maior disponibilização de produtos nos centros de
distribuição (ganhos estimados em R$ 100.000,00)

•

Estabilidade e confiabilidade do sistema – continuidade das
operações mediante redução de downtime (ganhos estimados em
R$ 8.000,00 por ano considerando TCO do sistema anterior).

•

Melhor aproveitamento dos recursos da empresa – redução das
atividades manuais e maior disponibilidade de tempo para atividades
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de análise e planejamento (ganho subjetivo, não considerado neste
estudo).
•

Alinhamento tecnológico com fornecedores e concorrentes (ganho
subjetivo, não considerado neste estudo).

TCO
•

Licenças de uso (R$ 160.000,00 por ano)

•

Custo de consultoria para implementação (R$ 500.000,00)

•

Custo de suporte (estimado em R$ 50.000,00 por ano)

•

(-) Custo de manutenção do sistema anterior (estimado em R$
80.000,00 por ano)

Decorre-se então que, se considerarmos que os ganhos obtidos
aumentarão em 10% ao ano em decorrência do aumento da base de clientes,
podemos calcular o seguinte fluxo de caixa para ou projeto, conforme ilustrado na
Tabela 4.
A taxa de risco de 17,3% ao ano considerada no exemplo é, na realidade,
formada por uma parcela referente à remuneração do capital investido e uma
parcela referente ao risco que a organização percebe na execução do projeto. Esta
segunda parcela é definida através de uma média de avaliações feitas pelos
membros do comitê de gestão do projeto e pode ser também baseada em dados
históricos obtidos em projetos anteriores realizados pela empresa de consultoria.
Para este estudo, tal taxa foi determinada em aproximadamente 7,5%,
mediante consultas feitas a alguns gerentes de projeto especializados em
implementações do ERP SAP R/3. A componente de remuneração de capital
considerada reflete o rendimento de 9,2% que foi a remuneração média das
cadernetas de poupança no ano de 2002 (segundo o caderno de finanças do jornal
O

Estado

de

São

Paulo,

consultado

no

dia

28/12/05

http://www.estadao.com.br/ext/economia/financas/historico/poup_2002.htm)

-
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Ano 01

Ano 02

Ano 03

Ano 04

Ano 05

332.000,00

364.400,00

400.040,00

439.244,00

482.368,40

Red. custos financeiros

144.000,00

158.400,00

174.240,00

191.664,00

210.830,40

Red. autuações fiscais

80.000,00

88.000,00

96.800,00

106.480,00

117.128,00

Ganhos de faturamento

100.000,00

110.000,00

121.000,00

133.100,00

146.410,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Benefícios

Redução de downtime
Aprov.recursos

-

-

-

-

-

Alinhamento tecnológico

-

-

-

-

-

TCO

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

Licenças de uso

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Custo de suporte

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

(80.000,00)

(80.000,00)

(80.000,00)

(80.000,00)

(80.000,00)

202.000,00

234.400,00

270.040,00

309.244,00

352.368,40

7.600,00

9.220,00

11.002,00

12.962,20

15.118,42

194.400,00

225.180,00

259.038,00

296.281,80

337.249,98

(-) TCO sistema anterior
Resultado Operacional
Investimento (custo
projeto)
Impostos
Resultado após impostos
Taxa de desconto
VPL
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VPL acumulado
Taxa de risco

500.000,00

1,17

1,37

1,61

1,89

2,22

165.799,57

163.796,31

160.703,35

156.766,61

152.190,55

165.799,57

329.595,88

490.299,23

647.065,84

799.256,39

17,3%

Tabela 4 – Fluxo de caixa descontado do Projeto Fênix – Valor Econômico Esperado

A distribuição do valor econômico seria realizada de maneira top-down, ou
seja, considerando-se os aproximados R$ 800.000,00 calculados na Tabela 4 como
valor total do projeto, este montante seria distribuído propocionalmente ao longo dos
níveis inferiores até se chegar a cada um dos work packages.
A distribuição percentual destes valores a cada uma das fases do projeto
pode ser definida mediante consulta a uma base histórica. Neste estudo,
consideraremos valores obtidos, assim como no caso da taxa de risco, mediante
consulta a um grupo de gerentes de projeto experientes. Questionados sobre qual
seria a distribuição percentual mais adequada do valor total do projeto ao longo das
fases de desenvolvimento, obteve-se, como média, as seguintes proporções:

7

1. Fase 1 - Preparação do Projeto

10%

2. Fase 2 - Levantamento de Requisitos

25%

VPL – Valor Presente Líquido (ou NPV – Net Present Value) corresponde ao valor total de um fluxo de caixa
trazido a valor presente, ou seja, valorizado por uma determinada taxa de juros e/ou remuneração do capital.
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3. Fase 3 - Realização

30%

4. Fase 4 - Preparação Final

20%

5. Fase 5 - Transição e Suporte

15%

Pode-se verificar a distribuição dos custos, bem como do valor econômico
agregado no Anexo I, à página 112.
Uma vez determinados os custos e o valor econômico agregado em cada
nível da hierarquia, será adotada a técnica de mensuração de percentuais completos
com marcos de referência para o acompanhamento das atividades completas
durante a fase de execução.

5.4

A Fase de Execução – Grupos de processo de Execução e de
Monitoramento e Controle

O grupo de processos de execução compreendem as atividades que
garantirão a disponibilidade dos recursos necessários à execução do projeto, e
também que tais recursos interajam entre si de maneira adequada e em
conformidade com os objetivos da equipe. De acordo com o PMBOK, os pricipais
processos deste grupo seriam:
1. Orientar e gerenciar a execução do projeto;
2. Realizar a garantia da qualidade;
3. Contratar ou mobilizar equipe de projeto;
4. Desenvolver equipe de projeto;
5. Distribuir informações;
6. Solicitar resposta de fornecedores;
7. Selecionar fornecedores.
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Figura 16 –Grupo de processos de execução, (retirado do PMBOK 2004 - PMI Minas Gerais p.55)

O grupo de processos de execução não serão serão discutidos em detalhes
neste estudo de caso, sendo o foco de atenção direcionado ao grupo de
monitoramento e controle uma vez que este engloba os processos que se deseja
aprimorar.
Dentre os processos atribuídos ao grupo de monitoramento e controle
beneficiados pela utilização de EVMS estão:
1. Monitorar e controlar o trabalho do projeto – a EVMS auxilia na
identificação antecipada de riscos, na escolha das melhores
alternativas para redução de riscos e na mensuração e comunicação
dos andamentos do trabalho, incluindo informações de custos e
riscos.
2. Controle do cronograma – auxilia,

através do controle de

desempenho, a identificar e validar alterações necessárias no
cronograma.
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3. Controle de custos – auxilia, através do controle de desempenho, a
identificar e validar alterações necessárias no orçamento;
4. Gerenciar equipe de projeto – através da análise de desempenho, é
possível identifcar recursos que necessitam de apoio e dar feedback
à equipe de projeto. Também é possível a simulação de alterações
na organização dos recursos disponíveis e verificar o impacto nos
custos e no cronograma de projeto.
5. Relatório de desempenho – o objetivo principal do EVMS é gerar
informações de desempenho de custo e cronograma e previsões de
resultados;
6. Gerenciar as partes interessadas – por incluir o conceito deValor
Econômicona atividade de mensurar a execução do projeto, facilita a
comunicação entre as partes interessadas.
7. Monitoramento e controle dos riscos – ínices de projeção de
resultados e simulações do impacto da realocação de recursos
ajudam o gerente e tomar decisões para a redução dos riscos.

5.4.1

Principais Problemas Identificados na Fase de Execução do
Projeto

Os problemas observados durante a execução do Projeto Fênix foram
muitos. Neste estudo de caso, iremos apenas nos restringir aos que impactaram de
maneira mais contundente a necessidade de recursos e, conseqüentemente, os
custos finais do projeto.
Como é sabido por todos, a legislação fiscal e tributária brasileira é alvo de
constantes modificações. Especificamente à época do final da fase de realização do
projeto, duas modificações importantes entraram em vigor: a alteração do formato do
código de operação fiscal (CFOP) e uma significativa alteração no procedimento de
cálculo de alguns impostos (PIS e COFINS foram os mais afetados, mas houveram
na mesma época alterações no ISS e na CSLL), aprovada pela Medida Provisória
135 (MP135) que trouxeram grandes impactos no cronograma de projeto.
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Além desta alteração de cunho legal, havia também um relatório que
inicialmente foi subestimado pela equipe de projeto. O desenvolvimento de tal
relatório havia sido estimado em pouco mais de 40 HH e, após os primeiros testes
unitários, verificou-se que os requisitos inicialmente definidos não correspondiam às
expectativas do cliente, e que para atender de maneira adequada às necessidades
de negócio, o programa não poderia ser desenvolvido em menos que 400 HH,
envolvendo um programador e um analista funcional, além dos usuários
responsáveis pelos testes e pela validação do mesmo.
Outro problema observado foi a complexidade do cenário de vendas, que
envolvia diferentes centros de distribuição em praticamente todas as regiões fiscais
do país, o que demandou procedimentos de cálculo específicos para impostos como
o ICMS e diferentes tratamentos de substituição tributária.
Frente a esses problemas, foi tomada a decisão, por parte da consultoria,
de trazer mais três recursos para o projeto: um analista funcional da área de vendas
e distribuição e dois programadores. Os custos, ao final, foram compartilhados: a
consultoria arcou com os custos do consultor adicional da área de vendas e
distribuição e um dos programadores adicionais o cliente assumiu os custos de
contratação do segundo programador.

5.4.2

Aplicação do EVMS

Os impactos sofridos pelo projeto em decorrência das alterações de escopo
atingiram seu ápice na metade final da fase de realização, porém desde o início
desta fase já pesava a necessidade de um recurso adicional para a customização
dos cenários de vendas e distribuição.
Por conter o período no qual mais foi notada a ausência de uma ferramenta
eficiente de controle, a fase de realização pode ser considerada a mais adequada
para a demonstração que se deseja desenvolver à partir deste estudo de caso.
Dividida em três ciclos, a análise desta fase oferece a oportunidade de se verificar
como a aplicação do guia proposto poderia ter auxiliado na utilização dos conceitos
de EVMS e de EVA, assim também como estes poderiam ter melhor direcionado a
ação do gerente de projeto.
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Assim, para a simulação feita neste estudo de caso, serão considerados os
finais dos três ciclos de execução, para os quais serãm mensuradas as atividades já
executadas e serão calculados os valores de referência e índices da EVMS.

5.4.3

Ciclo 1 da fase de execução

A reorganização das atividades de projeto de modo a formar uma hierarquia
WBS mais adequada à aplicação dos conceitos de EVMS acabou por alterar o
seqüenciamento da fase de execução, mesmo porque, o projeto inicial não era
organizado de forma a considerar a estruturação de ciclos de desenvolvimento. No
entanto, os efeitos de tal modificação nas atividades referentes à customização dos
diferentes tipos de ordens de vendas e situações de vendas que requeriram
tratamento fiscal distintos pode ser desconsiderado uma vez que também no projeto
inicial tais atividades foram efetivamente executadas posteriormente, no terceiro
ciclo de customização, ou seja, na sétima semana da fase de execução.
O

objetivo de se calcular os índices de EVMS nesta semana é

simplesmente fornecer uma referência de comparação com a semana em que os
novos recursos se fizeram necessários no projeto, a fim de que fosse possível
cumprir com o cronograma.
Quando se afirma que o impacto de tais necessidades foram percebidos
logo na primeira semana da fase de execução quer-se dizer com isso que ao iniciar
a customização da estrutura organizacional de vendas, o consultor responsável
identificou a necessidade da criação dos documentos adicionais devido à
complexidade das operações logísticas do cliente.
Analisando os dados do projeto ao final da primeira semana do ciclo 1 e
execução tem-se:
•

BCWS = R$ 113.804,00
BCWS = custo total do projeto x percentual do cronograma
BCWS = R$ 312.664,00 x 36,40%

•

BCWP = R$ 100.044,00
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BCWP = custo total do projeto x percentual entregue
BCWP = R$ 312.664,00 x 32,00%
•

ACWP = R$ 104.338,00
ACWP = custo real apurado

•

SV = BCWP – BCWS = - R$ 13.760,00

•

CV = BCWP – ACWP = - R$ 4.294,00

•

TV = irrelevante

•

SPI = BCWP / BCWS = 0,88

•

CPI = BCWP /ACWP = 0,96

•

ETC = BAC – BCWP = R$ 212.620,00

•

ETC sensível8 = ETC / (SPI x CPI) = R$ 252.244,70

•

EAC = ACWP + ETC sensível = R$ 356.582,70

Nota-se pelos indicadores de performance calculados que o projeto não
vem cumprindo com o cronograma de execução, estando razoavelmente atrasado (a
variação de cronograma – SV – é indica que R$ 13.760,00 ficaram pendentes de
absorção, e o índice de performance de cronograma – SPI – é menor que 1,00).
Além disso, sua execução vem custando mais do que deveria (a variação
de custos negativa de R$ 4.249,00 e o índice de performance de custos – CPI –
menor que 1,00 revelam gastos acima do planejado).
Observando a Figura 17, que representa o cronograma do projeto, a
impressão que se tem é que o projeto estaria atrasado em seu cronograma. Pelo
simples acompanhamento do cronograma e dos custos, a visualização do valor já
agregado ao projeto torna-se menos evidente, e os gerentes passam a basear-se
muito mais no cronograma do que nos esforços já agregados ao produto. Em
relalidade, o que se está chamando de valor não reflete o valor econômico agregado
ao produto, tratando-se, ao invés disto, da simples apuração dos custos incoridos
até o momento para a execução de cada parcela do projeto.
8

O ETC sensível seria um ajusto do ETC em função dos indicadores de performance do projeto.
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A interpretação dos índices de performance mostra uma tendência que, se
perpetuada, pode levar o projeto ao insucesso. Neste exemplo, a utilização da
EVMS indica que, além do atraso no cronograma, o projeto vem gastando mais do
que estava previsto, ou seja, vem convertendo o investimento em valor agregado a
uma taxa inferior ao que se esperava.

Figura 17 – Cronograma do Projeto Fênix ao final do ciclo 1 de execução.

Para o primeiro ciclo de execução, apesar de os indicadores de
performance terem evidenciado uma leve tendência de gastos acima do orçamento e
de atraso no cronograma, nenhuma ação urgente por parte da gerência se faz
necessária uma vez que os desvios são pouco representativos. A única
recomendação seria uma maior atenção durante os ciclos seguintes, uma vez que
as tendências de gastos elevados e de atraso foram identificadas.
No que diz respeito aos relatórios enviados para o cliente, uma vez que os
custos reais de implementação não seriam significativos como referência para o
acompanhamento da execução do projeto, faz-se mais apropriado tomar como base
para o cálculo dos índices e inicadores de performance o preço de venda do projeto
definido pela empresa de consultoria.
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Assim, ter-se-ia que:
•

BCWS = R$ 181.991,00

•

BCWP = R$ 159.986,00

•

ACWP = R$ 166.853,00

•

SV = BVWP – BVWS = - R$ 22.005,00

•

CV (Value Variance)= BVWP – AVWP = - R$ 6.867,00

•

TV = irrelevante

•

SPI = BCWP / BCWS = 0,88

•

CPI = BCWP /ACWP = 0,96

•

ETC = BAC – BCWP = R$ 340.014,00

•

ETC sensível = ETC / (SPI x CPI) = R$ 402.479,00

•

EAC = ACWP + ETC sensível = R$ 569.332,00

Pode-se utilizar o Valor Econômico como ponto de partida para o cálculo de
alguns dos indicadores da EVMS. Tais indicadores serviriam para demonstrar o nível
de satisfação das expectativas do cliente ao longo do projeto:
•

BVWS (Budget Value of Work Scheduled) = R$ 291.185,00

•

BVWP (Budget Value of Work Performed)= R$ 255.978,00

•

SV = BVWP – BVWS = - R$ 32.307,00

•

ETC (EVA total – BVWP) = R$ 544.022,00

Comparando a evolução de custos com a de EVA, é possível calcular o
retorno sobre o investimento do cliente (ROI):
•

SROI (Scheduled ROI) = (BVWS/BCWS) – 100% =59,99%

•

PROI (Performed ROI) = (BVWP/BCWP) – 100% =60,00%

•

CROI (Completion ROI) = (EVA/EAC) – 100% = 40,52%
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Como as distribuições de custos e de Valor Econômico ao longo da
estrutura do projeto não são necessariamente equivalentes (a primeira é definida de
maneira bottom up e a segunda de maneira top down), também não são
equivalentes e muito menos proporcionais os retornos esperados em cada uma das
fases, ou mesmo dos produtos gerados pelo projeto.
No momento em análise do projeto Fênix, pode-se notar que o ROI
esperado, segundo o planejado, era de 59,99% contra 60% obtidos na execução. Já
o ROI final esperado para o projeto é de 40,52%, indicando que, na média, as
estapas ainda por executar terão um retorno menor do que aquelas desenvolvidas
até este ponto no tempo.
A vantagem da utilização do ROI como instrumento auxiliar na tomada de
decisões poderá ser notada com mais facilidade no ciclo 2, descrito a seguir.

5.4.4

Ciclo 2 da fase de realização

Observando o cronograma de execução do ciclo 2, pode-se observar que o
pequeno atraso acumulado durante o primeiro ciclo foi acumulado e um desvio mais
significativo de cerca de duas semanas, devido principalmente a atrasos nos
desenvolvimentos, pode comprometer o prazo de entrega do projeto.
O consultor adicional de vendas e distribuição integrou a equipe para
auxiliar na especificação funcional de programas mais complexos e nos documentos
de vendas específicos do Brasil, por essa razão, consideraremos que ele estaria
presente para o segundo ciclo de execução. Os programadores adicionais, no
entanto, somente integraram o projeto quando desenvolvimentos mais complexos
começaram a atrasar o cronograma. Por este motivo será considerado que
inicialmente apenas os recursos originais foram utilizados ao longo de todo o ciclo, e
depois será feito um ensaio de como o resultado do projeto seria afetado com a
inclusão de recursos adicionais ajudando nos desenvolvimentos.
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Figura 18 – Cronograma do Projeto Fênix ao final do ciclo 2 de execução - sem programadores
adicionais.

Ao final do ciclo 2, os indicadores EVMS seriam:
•

BCWS = R$ 147.369,00

•

BCWP = R$ 146.836,00

•

ACWP = R$ 171.746,00

•

SV = BCWP – BCWS = - R$ 560,00

•

CV = BCWP – ACWP = - R$ 24.910,00

•

TV = irrelevante

•

SPI = BCWP / BCWS = 1,00

•

CPI = BCWP /ACWP = 0,85

•

ETC = BAC – BCWP = R$ 165.828,00

•

ETC sensível = ETC / (SPI x CPI) = R$ 194.699,62

•

EAC = ACWP + ETC sensível = R$ 366.445,62
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•

EVA = Valor Econômico total x % completo = R$530.000,00

De acordo com os índices de performance, o projeto continuaria gastando
mais do que devia porém, ao contrário do que indica o cronograma da Figura 18, não
estaria atrasado (SV negativo de apenas R$ 560,00 e SPI = 1,00 indicam que o
projeto está praticamente em dia com o cronograma no que diz respeito à absorção
de custos).
Mesmo assim, talvez por não dispor de outras informações além daquelas
fornecidas pelo cronograma, a gerência tomou a decisão de trazer recursos
adicionais ao projeto. Como se poderá notar pelos indicadores calculados com base
na EVMS, isto somente aumentaria ainda mais os custos, não trazendo nenhum
benefício perceptível no suposto atraso das atividades.
Foram trazidos ao projeto mais dois programadores, a fim de recuperar o
atraso sofrido no cronograma. Tal decisão foi tomada com base na percepção, por
parte da gerência, de que os desenvolvimentos dos relatórios de carteira de clientes
e de carteira de vendas seriam o gargalo restringindo o andamento do ciclo 2.
O custo dos programadores adicionais foi compartilhado entre a empresa
de consultoria e o cliente, desta forma, serão considerados neste estudo apenas o
custo de um dos programadores, que seria de aproximadamente R$ 5.600,00.
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Figura 19 – Cronograma do Projeto Fênix ao final do ciclo 2 de execução - com programadores
adicionais.

Analisando os indicadores EVMS calculados para esta situação, tem-se
que:
•

BCWS = R$ 147.369,00

•

BCWP = R$ 146.836,00

•

ACWP = R$ 171.726,00

•

SV = BCWP – BCWS = - R$ 560,00

•

CV = BCWP – ACWP = - R$ 24.890,00

•

TV = irrelevante

•

SPI = BCWP / BCWS = 1,00

•

CPI = BCWP /ACWP = 0,86

•

ETC = BAC – BCWP = R$ 165.828,00

•

ETC sensível = ETC / (SPI x CPI) = R$ 195.023,39

•

EAC = ACWP + ETC sensível = R$ 367.054,99
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•

EVA = Valor Econômico total x % completo = R$540.000,00

Comparando os indicadores reais com os obtidos na simulação realizada,
onde não seriam trazidos recursos ABAP adicionais, percebe-se que tal decisão
pouco afetou o resultado do projeto, na direção pretendida pelo gerente. Os
indicadores de performance SPI e CPI permaneceram inalterados, e o CV teve uma
melhora de valor desconsiderável. Nota-se, pois, que a alteração no EAC indica que
não se trata de uma boa decisão, pois o gasto adicional de R$ 5.600,00 gerou um
aumento no custo total estimado de R$ 609,37, denunciando a má utilização dos
recursos adicionais.
Em outras palavras, se a gerência tivesse optado por não trazer recursos
adicionais de programação, a performance de cronograma permaneceria inalterada,
e o custo final projetado seria menor.
Considerando que, mesmo não trazendo nenhum benefício final ao
cronograma ou aos custos do projeto, os recursos adicionais estariam disponíveis, o
gerente poderia utilizá-los para aumentar o valor percebido pelo cliente. Para tanto,
os programadores e o consultor adicionais deveriam ter seus esforços direcionados
àquelas atividades que, segundo a percepção do cliente, agregariam maior valor
econômico às suas atividades.
Partindo do cálculo do Valor Econômico e dos índices de ROI, como
demonstrado anteriormente, tem-se que, segundo a percepção co contratante do
projeto, os produtos gerados pelo segundo ciclo de customização lhe trariam as
seguintes taxas de retorno sobre o investimento:
•

Customização do ciclo 2

91%

•

Relatório - Balanço

100%

•

Relatório - Livro Diário

72%

•

Relatório - LALUR

100%

•

Relatório - Carteira de Vendas

67%

•

Relatório - Carteira de Clientes

44%

•

Testes Unitários do ciclo 2

15%
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Uma taxa ROI muito alta pode indicar dois fatos: ou o valor econômico
esperado pelo cliente para o produto é elevado, ou os custos de desenvolvimento
deste é baixo. De qualquer forma, este indicativo pode indicar aos gestores do
projeto quais seriam os melhores candidatos a receber os recursos adicionais. No
caso do ciclo 2 de desenvolvimento do projeto Fênix, os candidatos seriam os
relatórios de Balanço e LALUR, seguidos pelas customizações.
Sabe-se que, para o cliente, os relatórios de Carteira de Vendas e Carteira
de Clientes são de grande importância para suas operações. Mesmo assim, estes
produtos tiveram um ROI inferior a relatórios menos importantes, como o Balanço.
Tal fato pode estar indicando que os recursos alocados aos primeiros são mais
proporcionalmente maiores que aqueles alocados ao último, o que justificaria que
este recebesse o apoio dos recursos adicionais em detrimento dos primeiros,
mesmo estes sendo mais importantes à vista da organização.

5.4.5

Ciclo 3 da fase de realização

Verificando o cronograma de projeto ao final do ciclo 3 de produção, podese notar um atraso de duas semana na entrega dos desenvolvimentos e atividades
relacionadas.
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Figura 20 – Cronograma do Projeto Fênix ao final do ciclo 3 de execução.

De acordo com os indicadores EVMS, este atraso seria desconsiderável,
uma vez que representaria apenas R$ 560,00. Além do mais, o indicador de
performance de cronograma calculado foi novamente 1,00.
Por outro lado, os indicadores de custo sofreram nova piora. O indicador de
performance de custo caiu de 0,86 para 0,82 e o EAC resultante indica que o custo
para se completar o projeto aumenta a medida em que a equipe avança no
cronograma.

•

BCWS = R$ 174.100,00

•

BCWP = R$ 173.540,00

•

ACWP = R$ 210.359,60

•

SV = BCWP – BCWS = - R$ 560,00

•

CV = BCWP – ACWP = - R$ 36.819,60

•

TV = irrelevante
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•

SPI = BCWP / BCWS = 1,00

•

CPI = BCWP /ACWP = 0,82

•

ETC = BAC – BCWP = R$ 139.124,00

•

ETC sensível = ETC / (SPI x CPI) = R$ 169.185,83

•

EAC = ACWP + ETC sensível = R$ 379.545,43

•

EVA = Valor Econômico total x % completo = R$ 660.000,00

Caso o projeto fosse interrompido ao final do terceiro ciclo de
desenvolvimento, poder-se-ia avaliar o total do valor já gerado para o cliente, bem
como os custos necessários para a retomada e o término posterior deste através dos
conceitos de EVMS e EVA.
O valor econômico agregado até o momento seria dado pelo BVWP
(Budget Value of Work Performed, ou valor orçado do trabalho executado), enquanto
que o custo de conclusão posterior pode ser estimado através do ETC (Estimated To
Complete – custo estimado restante), que em sua fórmula de cálculo mais sensível
pode considerar os índices de performance de custo (CPI) e cronograma (SPI).
É importante lembrar que, no caso de uma interrupção do projeto, uma
eventual retomada deve também considerar a necessidade de retrabalho, como a reorganização da equipe, eventuais necessidades de treinamento de novos membros,
a revisão do planejamento e outras atividades mais, dependendo de cada situação.
Porém, para se ter uma idéia inicial dos custos de retomada, o ETC pode ser
considerado um ponto de partida válido.
No caso do projeto Fênix, ao final do terceiro ciclo de realização o BVWP
era calculado em R$ 440.035,00 e o ETC mais sensível era de aproximadamente R$
169.166,00.
Considerando-se que o Valor Econômico total do projeto havia sido
inicialmente estimado em R$ 800.000,00, infere-se que o contratante ainda espera
agregar

cerca de R$ 360.000,00 ao projeto, pelos quais espera pagar

aproximadamente R$ 170.000,00.
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5.5

A Fase de Preparação Final – Grupos de processos de
execução e de monitoramento e controle

A fase de preparação final definida pela metodologia ASAP compreende
atividades como a definição do plano de transição entre o sistema legado e o novo
sistema, a migração de dados, a carga inicial de saldos e estoques, ajustes finais e,
a mais importante de todas, a decisão de entrar ou não em produção com o novo
sistema.
Assim, pode-se perceber que os processos de monitoramento e controle
são vitais nesta fase do projeto. Processos como o controle de cronograma, o
monitoramento e controle de riscos e o gerenciamento das partes interessadas
garantem uma transição tranquila.
A utilização da EVMS nesta fase se direciona também à facilitação da
comunicação entre a equipe de projeto e o cliente, ou seja, ao processo de
gerenciamento das partes interessadas.

5.6

A Fase de Pós-Implementação e Suporte – Grupos de
processo de execução, de monitoramento e controle e de
encerramento

Na fase final do projeto, a grande atenção do gerente recai sobre o grupo
de processos de encerramento. É nesta fase que a metodologia ASAP define que o
gerente deve preparar os relatórios de encerramento do projeto e, para isso,
necessita de ferramentas de controle que o auxiliem a demonstrar ao cliente que
todos os requisitos foram atendidos e que tudo que foi proposto no termo de
abertura do projeto e no escopo final foi devidamente entregue e validado.
A EVMS, quando usada em conjunto com o conceito de Valor Econômico
pode auxiliar o gerente neste sentido, demonstrando ao cliente a geração de valor
agregado ao final do projeto.
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6

Conclusões

O uso do EVMS como instrumento de apoio aos processos de controle em
projetos é uma realidade na gestão de projetos de várias áreas da Engenharia. Sua
importância é facilmente compreensível, à medida em que ele facilita a comparação
entre dados reais e planejados, além de fornecer ao gerente informações adicionais
a respeito do desempenho de sua equipe. Além do mais , seu uso permite que riscos
sejam identificados antecipadamente e que simulações possam ser efetuadas no
sentido de se buscar maneiras de se minimizar tais riscos.
Na área de software, o uso de EVMS encontra algumas barreiras, devidas
a características inerentes a esta área, como a alta volatibilidade dos cenários de
desenvolvimento, a instabilidade do escopo e a intangibilidade do produto final.
Estas características trazem grandes dificuldades ao processo de estimativa e de
mensuração das tarefas já executadas, tarefas de grande importância para que os
dados gerados por esta análise sejam confiáveis.
Para que se viabilize a aplicação do EVMS por uma determinada
organização, é necessário que esta tenha atingido um nível mínimo de maturidade.
É preciso que processos e procedimentos estejam definidos e que hajam garantias
de que sejam seguidos. Também é desejável que exista um histórico que torne mais
confiável a definição e valorização da estrutura do projeto.
Assim, à medida que os processos de desenvolvimento de software
amadurecem e as empresas evoluem em termos de capacidade de realizá-los, a
aplicação de EVMS torna-se possível e desejável, também nesta indústria.
O uso conjunto dos conceitos de EVMS e Valor Econômico, conforme foi
proposto por este trabalho, permite que além das informações de custos e
cronograma fornecidas pelo EVMS, se tenha também uma visão do valor percebido
pelo cliente que contratou o projeto, benefício este gerado pelo cálculo do Valor
Econômico.
A comparação entre custos e valor gerado possibilita uma visão do retorno
sobre o investimento, informação de grande valia para o cliente.
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O guia aqui desenvolvido indica ao gerente de projeto como reunir as
informações necessárias, como estruturar seu projeto, e como mensurar suas
atividades de forma a tornar factível a aplicação conjunta do EVMS e do Valor
Econômico.
O estudo de caso, apresentado como ensaio do guia proposto, ilustra casos
em que a decisão do gerente pôde ser mais eficaz em função da aplicação dessas
técnicas, conforme se detalha a seguir.

6.1

Sobre os benefícios gerados para os processos de controle

Como se nota ao longo da análise e da simulação realizada, com o uso dos
conceitos de EVMS e Valor Econômico para apoiar suas decisões o gerente poderia
ter tomado decisões mais acertadas, principalmente quanto à utilização de recursos
adicionais. Tal fato pode ser evidenciado na simulação realizada para o segundo
ciclo de desenvolvimento, onde se verificou que os recursos adicionais incorporados
ao projeto acabaram por aumentar a ineficiência da conversão de custo em valor
agregado, o que resultou em um custo final estimado pouco superior àquele
verificado sem a adição dos mesmos.
Ademais, baseado em informações a respeito do Valor Econômico gerado
em cada produto, o gerente, além de direcionar melhor suas ações no sentido de
cumprir com custos e cronogramas, pode também procurar melhor atender às
expectativas dos patrocinadores do projeto como pode ser verificado no mesmo
segundo ciclo de desenvolvimento, onde os recursos adicionais poderiam ter sido
direcionados a produtos com um ROI mais significativo, aumentando a satisfação do
cliente.
.Nota-se que a simples análise de cronograma pode, como ocorreu no
projeto analisado, gerar uma impressão equivocada tanto quanto aos custos como
também quanto ao cumprimento do cronograma. Pode-se notar também que o custo
gerado pela aquisição de novos recursos nem sempre é compensado pelos
benefícios gerados, quer seja na redução do atraso, quer seja nos próprios custos
de execução do projeto.
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No terceiro ciclo de desenvolvimento, pode-se verificar que a inclusão do
Valor Econômico como indicador da EVMS pode também ser útil quando se deseja
avaliar qual seria a percepção de valor do cliente no caso de interrupção de um
projeto antes de seu término.

6.2

Sobre a aplicabilidade do guia proposto

Quanto à aplicabilidade do guia proposto para a utilização das técnicas de
EVMS em conjunto com o Valor Econômico, pode-se verificar que existe uma grande
demanda de esforço adicional na definição dos work packages. Isso é devido à
necessidade de que estes possam configurar unidades de análise significativas do
ponto de vista do EVMS e, principalmente, que possam representar corretamente a
percepção de Valor Econômico do ponto de vista do cliente. No entanto esta tarefa é
de fundamental importância para que se obtenha valores relevantes para a análise
dos resultados e para a tomada de decisões acertadas.
Também foi verificado que o processo de distribuição do Valor Econômico
pela WBS é bastante complexo e, em grande parte, sujeito a grande subjetividade
principalmente no que diz respeito a identificação dos benefícios gerados pelo
projeto. Uma forma de reduzir tal subjetividade é apoiar-se em dados históricos ou
na percepção de um grupo qualificado de profissionais com experiências anteriores
em projetos similares. No presente estudo, foram consultados tanto gerentes
experientes de projetos de implementação de SAP R/3 como também alguns
representantes de empresas que compraram a implementação de tal sistema.
Outra constatação é que o rateio top-down do Valor Econômico adotado no
estudo de caso pode gerar valores não representativos. O ideal é que seja
determinado o Valor Econômico para cada CAP e, somente quando for possível uma
clara identificação dos benefícios a serem gerados, determinar o Valor Econômico
para os work packages.
Melhorias poderiam ser estudadas no sentido de definir-se um melhor
método de definição de EVA, que possibilitasse a identificação do ganho obtido
quando se soma os valores econômicos individuais de cada produto do projeto. Em
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outras palavras, seria muito útil se o processo de avaliação, ou valoração, do projeto
pudesse contar com uma forma de mensurar a sinergia entre os diversos produtos
desenvolvidos e o valor adicional gerado por ela, identificando os valores agregados
parcial e total do projeto.
O procedimento adotado de mensuração de atividades através de
percentuais completos com marcos de referência parece ser aderente ao processo
de aplicação de EVMS a projetos de software, porém o estudo de caso realizado
não permitiu uma conclusão definitiva no que diz respeito a este ponto, uma vez que
se baseou em um projeto já concluído, o que impossibilitou a real aplicação desta
técnica de mensuração.

6.3

Estudos posteriores

Para aprimorar os resultados obtidos com este estudo, outras pesquisas
poderiam ser realizadas no sentido de se aprofundar os conhecimentos nas
seguintes áreas:
•

Determinar como a sinergia entre produtos de um mesmo projeto pode
afetar seus respectivos Valores Econômicos – esta informação tornaria
mais confiável a determinação do Valor Econômico total de um projeto no
caso de interrupção dos trabalhos antes da conclusão.

•

Estudar procedimentos mais confiáveis de distribuir o Valor Econômico
total de um projeto para seus produtos – durante o desenvolvimento do
estudo de caso, notou-se que por vezes o simples rateio do Valor
Econômico gerou valores inconsistentes em alguns produtos.
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F1.01
F1.01.a
F1.01.a.1
F1.01.a.2
F1.01.a.3
F1.01.b
F1.01.b.1
F1.01.b.2
F1.01.b.3
F1.01.b.4
F1.01.b.5
F1.01.b.6
F1.01.c
F1.01.c.1
F1.01.c.2
F1.01.c.3
F1.01.c.4
F1.01.c.5
F1.01.d
F1.01.d.1
F1.01.d.1.1
F1.01.d.1.2
F1.01.d.1.3
F1.01.d.2
F1.01.d.3
F1.01.d.4
F1.01.d.5

F1

WBS

Fase 1 - Preparação do Projeto
Escopo Preliminar
Reunião com cliente
Elaboração de documento de escopo
Aprovação do cliente
Cronograma Preliminar
Dimensionamento preliminar de atividades de customização
Dimensionamento preliminar de desenvolvimentos
Dimensionamento preliminar de testes
Dimensionamento preliminar de treinamentos
Dimensionamento preliminar de migração de dados
Consolidação do cronograma preliminar
Definição de Equipe
Verificação de recursos disponíveis
Entrevistas com recursos disponíveis
Busca de recursos faltantes
Entrevistas com candidatos para cobrir recursos faltantes
Contratação de recursos faltantes
Proposta de Implementação
Estimativa de custos
Custos de recursos próprios
Custos de recursos contratados
Custo de serviços contratados
Elaboração de proposta de implementação
Apresentação da proposta de implementação
Ajustes da proposta de implementação
Aprovação da proposta de implementação

Projeto Fênix

Descrição

Valor de
Venda
EVA Total

%
Alocação

28.600,00
1.120,00
560,00
560,00
0,00
16.400,00
8.040,00
2.040,00
1.480,00
1.480,00
840,00
2.520,00
2.520,00
560,00
280,00
280,00
1.400,00
0,00
1.960,00
1.120,00
280,00
280,00
560,00
280,00
0,00
560,00
0,00

50.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00

80.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
24.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00

10,00%
1,00%
0,00%
0,00%
1,00%
3,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
0,50%
0,50%
2,00%

312.664,00 500.000,00 800.000,00 100,00%

Custo
Recursos

ANEXO I – Distribuição de Custos e Valor Econômico proposta para o Projeto Fênix
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F1.01.e
F1.01.e.1
F1.01.e.2
F1.02
F1.02.a
F1.02.a.1
F1.02.a.1.1
F1.02.a.1.2
F1.02.a.1.3
F1.02.a.1.4
F1.02.a.1.5
F1.02.a.2
F1.02.a.2.1
F1.02.a.2.2
F1.02.a.2.3
F1.02.a.2.4
F1.02.a.3
F1.02.a.3.1
F1.02.a.3.2
F1.02.a.3.3
F1.02.a.3.4
F1.02.a.3.5
F1.02.a.3.6
F1.02.a.4
F1.02.a.4.1
F1.02.a.4.2
F1.02.a.4.3
F1.02.a.4.4
F1.02.a.5
F1.02.a.5.1
F1.02.a.5.2
F1.02.a.5.3
F1.02.a.5.4
F1.02.a.5.5
F1.02.a.5.6

Infraestrutura
Acompanhar preparação da sala de projeto
Preparação de servidores
Fase 2 - Levantamento de Requisitos
Entrevistas com usuários
Usuários de Finanças
Contabilidade
Contas a pagar
Contas a receber
Fiscal
Ativos Fixos
Usuários de Controlling
Controladoria
Contabilidade gerencial
Custos
Produção
Usuários de Administração de Materiais
Compras
Almoxarifado
Recebimento
Controle de Qualidade
Fiscal
Produção
Usuários de Produção
Planejamento de Produção
Controle de Qualidade
Custos
Produção
Usuários de Vendas e Distribuição
Marketing
Vendas
Crédito
Almoxarifado
Expedição
Fiscal

6.600,00
2.800,00
3.800,00
54.636,00
14.860,00
3.660,00
1.000,00
760,00
380,00
760,00
760,00
1.920,00
240,00
480,00
480,00
720,00
1.920,00
480,00
240,00
240,00
240,00
480,00
240,00
2.160,00
480,00
240,00
480,00
960,00
3.800,00
760,00
380,00
380,00
380,00
380,00
1.520,00

10.000,00
0,00
10.000,00
125.000,00
100.000,00
20.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
2.500,00
3.750,00
2.500,00
15.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
20.000,00
2.500,00
3.750,00
2.500,00
2.500,00
3.750,00
5.000,00

16.000,00
0,00
16.000,00
200.000,00
160.000,00
32.000,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
32.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
24.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
32.000,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00

2,00%
0,00%
2,00%
25,00%
20,00%
4,00%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
4,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
4,00%
0,75%
0,75%
0,75%
0,50%
0,75%
0,50%
3,00%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
4,00%
0,50%
0,75%
0,50%
0,50%
0,75%
1,00%
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F1.02.a.6
F1.02.b
F1.02.b.1
F1.02.b.2
F1.02.b.3
F1.02.b.4
F1.02.b.5
F1.02.b.6
F1.02.c
F1.02.c.1
F1.02.c.2
F1.02.c.3
F1.02.c.4
F1.02.d
F1.02.d.1
F1.02.d.2
F1.02.d.3
F1.02.d.4
F1.03
F1.03.a
F1.03.a.1
F1.03.a.1.1
F1.03.a.1.2
F1.03.a.1.3
F1.03.a.2
F1.03.a.2.1
F1.03.a.2.1.1
F1.03.a.2.1.2
F1.03.a.2.2
F1.03.a.2.2.1
F1.03.a.2.2.2
F1.03.a.2.3
F1.03.a.2.3.1
F1.03.a.2.3.2
F1.03.a.2.4

Acompanhamento das entrevistas
Mapeamento de requisitos
Requisitos de Finanças
Requisitos de Controlling
Requisitos de Administração de Materiais
Requisitos de Produção
Requisitos de Vendas e Distribuição
Preenchimento do Q&ADB
Escopo detalhado
Preparação do documento de escopo detalhado
Apresentação do documento de escopo detalhado
Ajustes do documento de escopo detalhado
Aprovação do documento de escopo detalhado
Cronograma final
Preparação do cronograma final
Apresentação do cronograma final
Ajustes do cronograma final
Aprovação do cronograma final
Fase 3 - Realização
Ciclo 1
Customização do ciclo 1
Criação de estrutura organizacional
Verificação e Ativação de Customização Standard
Documentação de customização
Desenvolvimentos do ciclo 1
Programa de carga de Ativos Fixos
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Programa de carga de Materiais
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Programa de carga de Estoques
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Programa de carga de Saldos Contábeis

1.400,00
10.352,00
1.744,00
1.184,00
1.184,00
1.184,00
1.744,00
3.312,00
10.224,00
224,00
560,00
8.880,00
560,00
19.200,00
11.520,00
280,00
7.120,00
280,00
122.504,00
30.568,00
12.248,00
3.840,00
4.608,00
3.800,00
6.912,00
872,00
200,00
672,00
1.880,00
200,00
1.680,00
1.208,00
200,00
1.008,00
872,00

5.000,00
12.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
142.500,00
45.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
800,00
1.200,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
800,00
1.200,00
2.000,00

8.000,00
20.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
4.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.600,00
800,00
800,00
800,00
240.000,00
72.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
24.000,00
3.200,00
1.280,00
1.920,00
8.000,00
3.200,00
4.800,00
3.200,00
1.280,00
1.920,00
3.200,00

1,00%
2,50%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,50%
2,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,20%
0,10%
0,10%
0,10%
30,00%
9,00%
3,00%
1,00%
1,00%
1,00%
3,00%
0,40%
0,16%
0,24%
1,00%
0,40%
0,60%
0,40%
0,16%
0,24%
0,40%
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F1.03.a.2.4.1
F1.03.a.2.4.2
F1.03.a.2.5
F1.03.a.2.5.1
F1.03.a.2.5.2
F1.03.a.2.6
F1.03.a.2.6.1
F1.03.a.2.6.2
F1.03.a.3
F1.03.a.3.1
F1.03.a.3.2
F1.03.a.4
F1.03.b
F1.03.b.1
F1.03.b.1.1
F1.03.b.1.1.5
F1.03.b.1.1.1
F1.03.b.1.1.2
F1.03.b.1.1.3
F1.03.b.1.1.4
F1.03.b.1.1.6
F1.03.b.1.3
F1.03.b.1.2
F1.03.b.2
F1.03.b.2.1
F1.03.b.2.1.1
F1.03.b.2.1.2
F1.03.b.2.2
F1.03.b.2.2.1
F1.03.b.2.2.2
F1.03.b.2.3
F1.03.b.2.3.1
F1.03.b.2.3.2
F1.03.b.2.4
F1.03.b.2.4.1

Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Programa de carga de Partidas em aberto de Contas a Pagar
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Programa de carga de Partidas em aberto de Contas a Receber
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Testes Unitários do ciclo 1
Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 1
Execução dos testes unitários do ciclo 1
Aceitação do ciclo 1
Ciclo 2
Customização do ciclo 2
Verificação de localização brasileira
Tipos de documentos
Custo Real
Impostos Retidos
Impostos sobre Vendas
Impostos sobre Compras
Relatórios e Livors Fiscais
Revisão de dados mestre de produção
Documentação de customização
Desenvolvimentos do ciclo 2
Relatório - Balanço
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Relatório - Livro Diário
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Relatório - LALUR
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Relatório - Carteira de Vendas
Especificação Funcional

200,00
672,00
1.208,00
200,00
1.008,00
872,00
200,00
672,00
10.848,00
1.608,00
9.240,00
560,00
33.592,00
24.784,00
13.344,00
1.536,00
1.920,00
768,00
1.440,00
1.920,00
5.760,00
3.840,00
7.600,00
7.336,00
872,00
200,00
672,00
872,00
200,00
672,00
1.208,00
200,00
1.008,00
2.504,00
200,00

800,00
1.200,00
2.000,00
800,00
1.200,00
2.000,00
800,00
1.200,00
12.500,00
5.000,00
7.500,00
2.500,00
37.500,00
20.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
400,00
600,00
1.000,00
400,00
600,00
1.000,00
400,00
600,00
3.500,00
1.400,00

1.280,00
1.920,00
3.200,00
1.280,00
1.920,00
3.200,00
1.280,00
1.920,00
20.000,00
8.000,00
12.000,00
4.000,00
68.000,00
32.000,00
16.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
3.200,00
3.200,00
2.400,00
8.000,00
8.000,00
24.000,00
1.600,00
640,00
960,00
1.600,00
640,00
960,00
1.600,00
640,00
960,00
5.600,00
2.240,00

0,16%
0,24%
0,40%
0,16%
0,24%
0,40%
0,16%
0,24%
2,50%
1,00%
1,50%
0,50%
8,50%
4,00%
2,00%
0,30%
0,30%
0,30%
0,40%
0,40%
0,30%
1,00%
1,00%
3,00%
0,20%
0,08%
0,12%
0,20%
0,08%
0,12%
0,20%
0,08%
0,12%
0,70%
0,28%
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F1.03.b.2.4.2
F1.03.b.2.5
F1.03.b.2.5.1
F1.03.b.2.5.2
F1.03.b.3
F1.03.b.3.1
F1.03.b.3.2
F1.03.b.4
F1.03.c
F1.03.c.1
F1.03.c.1.1
F1.03.c.1.2
F1.03.c.1.3
F1.03.c.1.4
F1.03.c.1.5
F1.03.c.2
F1.03.c.2.1
F1.03.c.2.1.1
F1.03.c.2.1.2
F1.03.c.2.22
F1.03.c.2.22.5
F1.03.c.2.22.6
F1.03.c.2.23
F1.03.c.2.23.5
F1.03.c.2.23.6
F1.03.c.2.24
F1.03.c.2.24.5
F1.03.c.2.24.6
F1.03.c.2.2
F1.03.c.2.2.1
F1.03.c.2.2.2
F1.03.c.2.3
F1.03.c.2.3.1
F1.03.c.2.3.2
F1.03.c.2.5

Desenvolvimento e documentação
Relatório - Carteira de Clientes
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Testes Unitários do ciclo 2
Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 2
Execução dos testes unitários do ciclo 2
Aceitação do ciclo 2
Ciclo 3
Customização do ciclo 3
Planejamento integrado
Comunicação eletrônica
Casos especiais de compras
Casos especiais de vendas
Documentação de customização
Desenvolvimentos do ciclo 3
Interface - sistema de folha de pagamento
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Formulário - borderô
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Formulário - ordens de produção
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Formulário - cheques
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Interface - sistema de aut.força de vendas
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Interface - sistema de fretes
Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Formulário - notas fiscais

2.304,00
1.880,00
200,00
1.680,00
912,00
912,00
0,00
560,00
26.704,00
12.200,00
3.120,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
3.320,00
10.320,00
1.040,00
200,00
840,00
760,00
200,00
560,00
840,00
280,00
560,00
840,00
280,00
560,00
2.600,00
600,00
2.000,00
2.000,00
600,00
1.400,00
2.240,00

2.100,00
3.500,00
1.400,00
2.100,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
22.500,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
500,00
200,00
300,00
500,00
200,00
300,00
500,00
200,00
300,00
500,00
200,00
300,00
1.500,00
600,00
900,00
1.000,00
400,00
600,00
500,00

3.360,00
5.600,00
2.240,00
3.360,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
16.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
8.000,00
800,00
320,00
480,00
800,00
320,00
480,00
800,00
320,00
480,00
800,00
320,00
480,00
2.400,00
960,00
1.440,00
1.600,00
640,00
960,00
800,00

0,42%
0,70%
0,28%
0,42%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
5,00%
2,00%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
1,00%
0,10%
0,04%
0,06%
0,10%
0,04%
0,06%
0,10%
0,04%
0,06%
0,10%
0,04%
0,06%
0,30%
0,12%
0,18%
0,20%
0,08%
0,12%
0,10%
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F1.03.c.2.5.1
F1.03.c.2.5.2
F1.03.c.3
F1.03.c.3.1
F1.03.c.3.2
F1.03.c.4
F1.03.d
F1.03.d.1
F1.03.d.2
F1.03.d.2.1
F1.03.d.2.2
F1.03.d.2.3
F1.03.d.2.4
F1.03.d.2.5
F1.03.d.2.6
F1.03.d.2.7
F1.03.d.2.8
F1.03.d.3
F1.03.d.3.1
F1.03.d.3.2
F1.03.d.3.3
F1.03.d.3.4
F1.03.d.3.5
F1.03.d.4
F1.03.d.4.1
F1.03.d.4.2
F1.03.d.4.3
F1.03.d.4.4
F1.03.d.4.5
F1.03.d.4.6
F1.03.d.4.7
F1.03.d.4.8
F1.03.e
F1.03.e.1
F1.03.e.2

Especificação Funcional
Desenvolvimento e documentação
Testes Unitários do ciclo 3
Criação de roteiros para testes unitários do ciclo 3
Execução dos testes unitários do ciclo 3
Aceitação do ciclo 3
Testes Integrados
Definição dos cenários de teste
Criação dos roteiros de teste integrado
Cenário 1 - Planejamento Integrado
Cenário 2 - Venda para Centros de Distribuição
Cenário 3 - Vendas Diversas
Cenário 4 - Vendas para Zona Franca de Manaus
Cenário 5 - Baixa de Ativo Fixo
Cenário 6 - Compras não produtivas
Cenário 7 - Devoluções cliente final
Cenário 8 - Devoluções Centros de Distribuição
Criação de dados para testes integrados
Cadastro de materiais
Cadastro de clientes
Cadastro de fornecedores
Dados mestre de produção
Geração de dados de transação
Execução dos testes integrados
Cenário 1 - Planejamento Integrado
Cenário 2 - Venda para Centros de Distribuição
Cenário 3 - Vendas Diversas
Cenário 4 - Vendas para Zona Franca de Manaus
Cenário 5 - Baixa de Ativo Fixo
Cenário 6 - Compras não produtivas
Cenário 7 - Devoluções cliente final
Cenário 8 - Devoluções Centros de Distribuição
Preparação de Treinamento
Preparação de Material de Treinamento
Criação de Ambiente de Treinamento

840,00
1.400,00
3.624,00
1.776,00
1.848,00
560,00
21.120,00
3.360,00
7.104,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
5.280,00
1.720,00
380,00
380,00
640,00
2.160,00
5.376,00
576,00
960,00
288,00
384,00
240,00
528,00
1.200,00
1.200,00
10.520,00
3.800,00
2.800,00

200,00
300,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
300,00
350,00
350,00
350,00
250,00
300,00
300,00
300,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
15.000,00
1.800,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
1.500,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
12.500,00
5.000,00
2.500,00

320,00
480,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
4.000,00
4.000,00
480,00
560,00
560,00
560,00
400,00
480,00
480,00
480,00
8.000,00
2.400,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
800,00
24.000,00
2.880,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
2.400,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
20.000,00
8.000,00
4.000,00

0,04%
0,06%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
5,00%
0,50%
0,50%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
1,00%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,10%
3,00%
0,36%
0,42%
0,42%
0,42%
0,30%
0,36%
0,36%
0,36%
2,50%
1,00%
0,50%
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F1.03.e.3
F1.03.e.4
F1.04
F1.04.a
F1.04.a.1
F1.04.a.2
F1.04.a.3
F1.04.a.4
F1.04.a.5
F1.04.b
F1.04.b.1
F1.04.b.2
F1.04.b.3
F1.04.c
F1.04.c.1
F1.04.c.2
F1.04.c.3
F1.04.c.4
F1.04.c.5
F1.04.d
F1.04.d.1
F1.04.d.2
F1.04.d.3
F1.04.d.4
F1.04.d.5
F1.04.d.6
F1.04.d.7
F1.04.d.8
F1.04.d.9
F1.04.e
F1.05
F1.05.a
F1.05.a.1
F1.05.a.2
F1.05.b

Criação de Dados para Treinamento
Divulgação de Plano de Treinamento
Fase 4 - Preparação Final
Treinamento
Sessões de Finanças
Sessões de Controlling
Sessões de Administração de Materiais
Sessões de Vendas e Distribuição
Sessões de Produção
Preparação do Plano de Transição
Análise de riscos
Definição do cronograma de transição
Comunicação à organização
Migração de Dados
Conferência dos dados extraídos dos sistemas legados
Carga de cadastro de materiais
Carga de ativos fixos
Carga de cadastro de clientes
Carga de cadastro de fornecedores
Carga de Saldos
Carga de saldos contábeis
Carga de saldos de ativos fixos
Carga de partidas em aberto de contas a pagar
Carga de partidas em aberto de contas a receber
Carga manual de ordens de compras em aberto
Carga manual de ordens de vendas em aberto
Carga manual de dados mestre de produção
Carga manual de estratégia de aprovação de compras
Carga de estoques
Aprovação para entrada em produção
Fase 5 - Transição e Suporte
Suporte
Suporte à operação
Suporte ao fechamento mensal
Ajustes e Correções

2.520,00
1.400,00
19.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.880,00
4.400,00
1.920,00
560,00
7.560,00
5.600,00
880,00
280,00
280,00
520,00
4.740,00
280,00
280,00
280,00
280,00
720,00
1.560,00
720,00
240,00
380,00
560,00
87.184,00
82.200,00
73.200,00
9.000,00
1.064,00

2.500,00
2.500,00
100.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
12.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.000,00
2.500,00
2.500,00
3.750,00
3.750,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
75.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00

4.000,00
4.000,00
160.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
8.000,00
8.000,00
16.000,00
40.000,00
20.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
120.000,00
64.000,00
32.000,00
32.000,00
40.000,00

0,50%
0,50%
20,00%
5,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
4,00%
1,00%
1,00%
2,00%
5,00%
2,50%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
5,00%
0,50%
0,50%
0,75%
0,75%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
1,00%
15,00%
8,00%
4,00%
4,00%
5,00%
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F1.05.c
F1.05.c.1
F1.05.c.2
F1.05.c.3

Fechamento
Plano de transferência de responsabilidades
Relatórios de encerramento
Assinatura do termo de encerramento

3.920,00
840,00
2.520,00
560,00

10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00

16.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00

2,00%
1,00%
0,50%
0,50%
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