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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Objetivos do trabalho 

 

 Esta dissertação é o resultado final de um trabalho que objetiva criar um modelo 

prático para avaliação da eficiência de uma organização em gerenciar projetos.  

 O trabalho almejou encontrar e propor um modo, entre inúmeras maneiras possíveis, 

de se mensurar a eficiência prática e didaticamente e colocá-la como uma das métricas de 

sucesso em projetos, construindo-se uma analogia entre a Termodinâmica e os processos do 

ciclo de vida de um projeto.  

 Ao associar-se um processo termodinâmico simples a um processo de projeto, 

procurou-se relacionar uma série de equações e conceitos básicos entre os dois campos de 

conhecimento, principalmente relacionando-se a eficiência térmica à eficiência de um projeto, 

culminando no modelo apresentado neste trabalho. 

 Sendo assim, as equações e avaliações análogas identificadas têm como finalidade 

calcular para os projetos uma “irreversibilidade Termodinâmica” análoga teórica que é 

associada às perdas financeiras inerentes aos processos de um projeto, financeiramente, sendo 

então possível, a partir dados dos projetos e da maturidade dos processos de gerenciamento de 

projetos de uma organização, avaliar previamente qual o nível de eficiência a ser esperada 

para um dado projeto, determinar ações preventivas e também analisar a viabilidade de um 

determinado projeto. 

 Além de encontrar um modo de se calcular a eficiência em gerenciar projetos de uma 

organização, a idéia da analogia é também propor e testar (por meio de estudos de casos) uma 
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simples simulação que permita a uma organização prever ao menos de forma qualitativa, de 

acordo com determinadas características propostas dos projetos, qual a eficiência esperada de 

um projeto a ser realizado. 

 A definição de eficiência em gerenciamento de projetos adotada neste texto (conceito 

meramente financeiro), deve refletir uma das medidas do grau de sucesso para a organização 

realizadora do projeto, e é calculada, conforme proposto neste trabalho (capítulo 4), pela 

divisão entre o custo planejado de um projeto ou processo do mesmo e o custo real ocorrido. 

Muitos autores (como apresentado no capítulo 3 deste texto) colocam essa medida 

apresentada como uma das métricas do sucesso em gerenciamento de projetos, principalmente 

ao se tratar de projetos com fins comerciais, nos quais a lucratividade é a principal medida de 

sucesso. 

 Já Van Wylen [01] afirma que a “eficiência térmica de uma máquina onde ocorre um 

processo envolve uma comparação entre o desempenho real da máquina, sob dadas condições, 

e o desempenho que ela teria num processo ideal”.  

 Então para um projeto, pode-se dizer que o desempenho ideal é calculado conforme o 

planejamento (custo planejado) e o desempenho real é aferido a partir dos dados resultantes 

do projeto (custo real). Assim sendo, pode-se deduzir que as duas medidas de eficiência são 

semelhantes quando se compara o realizado com a situação ideal. 

 A partir da observação desta constatação e da similaridade entre os dois temas, melhor 

apresentada no capítulo 4, é que se teve a idéia de pesquisar e estudar uma analogia entre os 

conceitos, e procurar formas análogas de se calcular a eficiência de projetos, baseada na 

forma de cálculo da eficiência térmica, e identificar os significados dos resultados 

encontrados. 
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 A necessidade deste estudo e a motivação para encontrar uma medida prática da 

eficiência em gerenciar projetos são de se avaliar a competitividade e a lucratividade de uma 

empresa em seus segmentos voltados a projetos, e poder entender como estes temas podem 

ser tratados e melhorados pelas organizações.  

 No mercado competitivo atual, a palavra e o conceito eficiência são muito aplicados, 

principalmente nos segmentos de produção (indústrias), nas quais a eficiência é diretamente 

relacionada ao custo unitário dos produtos manufaturados. Logicamente, quanto maior a 

eficiência menor é o custo por unidade e portanto menor é o preço a ser cobrado 

unitariamente e maior a competitividade de uma empresa no seu mercado específico de 

atuação. Este conceito é extremamente importante ao se tratar de mercados de exportações de 

bens e serviços, nos quais há dois meios principais de uma organização se tornar competitiva 

frente a competidores internacionais: no caso da moeda nacional desvalorizada ou com uma 

alta eficiência em seus processos produtivos. Em ambos os casos os preços no mercado 

internacional poderão ser competitivos. 

 Porém nem todas as empresas exploram apenas um segmento, e os mercados de 

serviços e principalmente de projetos vêm ganhando grande destaque nos volumes de 

negócios das grandes empresas. 

 De acordo com diversos estudos empíricos dentre os quais alguns apresentados neste 

texto [02-05], a competitividade das empresas depende parcialmente do sucesso dos projetos 

por ela executados. Ou seja, se uma empresa for eficiente em seus empreendimentos, pode 

atingir bons níveis de competitividade em seus segmentos de projetos. 

 As grandes organizações estão cada vez mais preocupadas em desenvolver bem seus 

processos e se manter competitivas, portanto um modelo prático de se calcular e analisar a 

eficiência de um projeto pode beneficiar uma empresa a encontrar modos de aperfeiçoar seus 

processos cada vez mais, e se tornar mais madura e competitiva. 
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 A busca das grandes organizações pela padronização, transformação e 

aperfeiçoamento dos seus processos, levou ao desenvolvimento de modelos de maturidade de 

processos, de modo que as empresas possam medir suas capacidades em gerenciar seus 

processos, comparando-se com o mercado, integrando-se com seus clientes e fornecedores e 

melhorando seus pontos fracos, aumentando sua capacidade e principalmente melhorando a 

sua competitividade. 

 Existem modelos de maturidade em gerenciamento de processos desenvolvidos por 

inúmeras e renomadas instituições, porém se destaca no mercado o modelo CMM, ou 

Capability Maturity Model, desenvolvido pela Carnegie Mellon`s Software Engineering 

Institute em 1987. Este modelo, utilizado em larga escala mundialmente, tornou-se então uma 

definição dos padrões de maturidade dos processos de uma organização, possibilitando a 

comparação do desempenho em gerenciamento de processos de diferentes instituições, e 

auxiliando nos processos de avaliação de fornecedores e parceiros estratégicos de empresas, 

podendo dentro de alguns anos revolucionar o modelo de negócios existente nos dias de hoje, 

já que a padronização de processos pode levar cada vez mais ao gerenciamento colaborativo 

dos processos.  

 Este modelo fará com que as empresas se relacionem muito mais de maneira 

colaborativa dentro da cadeia de suprimentos, e não mais por segmentos, sendo que  empresas 

que somente gerenciam processos executados por terceiros vão ser cada vez mais comuns, e 

os modelos de negócios mudar-se-ão substancialmente, com mais relações e interações entre 

empresas, modificando-se os sistemas de processos atualmente praticados para a visão 

colaborativa de cadeia de suprimentos. 

 Seguindo a linha de padronização e maturidade em processos, o Project Management 

Institute (PMI) [06], desenvolveu em 2003 um modelo de maturidade específico para o 

gerenciamento de projetos, chamado de OPM3, ou Organizational Project Management 
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Maturity Model, que tem como visão “criar um modelo de maturidade endossado 

entusiasticamente e reconhecido no mundo inteiro como padrão para o desenvolvimento e 

avaliação das capacidades de gerenciamento de projetos dentro de uma organização”.  

 Essas iniciativas demonstram a forte tendência apresentada pelo mercado de se 

desenvolver modos de classificação e comparação das competências de organizações em 

determinadas disciplinas, como no caso o gerenciamento de projetos.  

 Essas tendências demonstram claramente a necessidade de medidas comparativas 

concretas, que possam transformar temas como a eficiência em gerenciamento de projetos, em 

temas objetivos e tangíveis, que possam ser comparáveis e melhorados continuamente.   

 Finalmente, este trabalho tem como finalidade desenvolver esta transformação de um 

tema até então relativamente subjetivo – a eficiência no gerenciamento de projetos – em uma 

medida tangível, objetiva, simples e comparável.  

 O trabalho aqui apresentado, busca então responder às seguintes questões, 

apresentadas como o problema a ser tratado neste texto: 

 

I. Como medir na prática a eficiência no gerenciamento de um projeto? 

II. Quais os fatores críticos para que o projeto seja eficiente (ou para o sucesso de um 

projeto)?  

III. Propostos estes fatores críticos, de que forma eles impactam a eficiência esperada para 

novos projetos? 

 

 Buscando a resposta a essas perguntas, a pesquisa apresentada pôde propor hipóteses 

que apresentam uma nova forma de comparação da eficiência no gerenciamento dos projetos 

das organizações que, de acordo com os resultados alcançados, não é função apenas da 

maturidade dos processos de gestão da organização e do desenvolvimento de seus projetos e 
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ativos, mas também claramente dos ambientes específicos que os projetos são inseridos e das 

condições momentâneas do mercado. 

 

1.2. Escopo do trabalho 

 

 A dissertação  aqui apresentada tem como um dos principais objetivos o 

desenvolvimento analítico e crítico do conhecimento no tema de gerenciamento de projetos e 

a proposição de uma visão em relação à eficiência do mesmo. 

 Portanto o trabalho apresentado baseou-se no desenvolvimento de pesquisas e revisões 

bibliográficas de inúmeras fontes, pesquisas junto a empresas e profissionais das áreas afins 

além de conhecimentos adquiridos pelo próprio autor. 

 O trabalho então, buscou uma modelagem simples e prática para a eficiência em 

gerenciamento de projetos, propondo uma nova visão em relação à eficiência e aos fatores que 

afetam esta medida.  

 O autor não tem a pretensão de comprovar estatisticamente os modelos encontrados, 

mas sim analisá-los criticamente por meio de dados reais (por isso a opção pela análise de 

estudo de casos), aplicados em cinco casos gentilmente cedidos por áreas de negócios 

diferentes de uma grande empresa multinacional. 

 O escopo do trabalho, finalmente, é limitado a propor um modelo de análise da 

eficiência em projetos por meio de uma analogia com a teoria Termodinâmica, identificar as 

formas, vantagens e conseqüências de se usar tal medida, estudar com base em pesquisas 

bibliográficas os fatores que afetam este indicador e realizar três estudos para analisar o 

modelo em casos reais. 
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 Este trabalho se baseou nos seguintes pontos de partida (conhecimentos) para o e 

desenvolvimento do modelo: 

 

1. Pesquisa bibliográfica e conhecimento da disciplina de gerenciamento de projetos, 

principalmente relativo às técnicas e processos utilizados e divulgados pela instituição 

Project Management Institute (PMI), especialmente da técnica Earned Value 

Management (EVM), apresentados no capítulo 3 desta dissertação; 

2. Pesquisa bibliográfica em artigos e fontes diversas referentes a gerenciamento de 

projetos para identificação dos fatores mais comuns que levam ao sucesso ou ao 

insucesso de projetos; 

3. Pesquisa bibliográfica de modelos de maturidade de empresas em gestão de projetos; 

4. Conhecimento básico da Termodinâmica, especialmente das leis fundamentais, da 

geração de entropia, do cálculo de eficiência térmica e da teoria da Termoeconomia, 

com as análises de balanços energéticos, exergéticos e de custos [01,09]; 

5. Idéia original de analogia entre os processos termodinâmicos e as atividades de 

projetos, criando elementos análogos para cada variável componente dos processos, 

identificando-se uma forma prática de calcular a eficiência em gerenciar projetos. 

 

 Vários campos de atuação já apresentam trabalhos de modelagens semelhantes com 

analogias relativas à Termodinâmica, principalmente o conceito de entropia associado ao 

risco, estudos de macroeconomia e nos estudos de investimentos financeiros. No caso de 

projetos, pode ser consultado na bibliografia deste texto [10] um caso de analogia da entropia 

em riscos inerentes a projetos.  
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 E a pesquisa tema desta dissertação, exemplifica mais um caso onde seus conceitos 

podem ser aplicados para o desenvolvimento de novas técnicas, utilizando-se do 

conhecimento de uma disciplina no desenvolvimento tecnológico de outra completamente 

independente, mostrando que a integração do conhecimento pode ser benéfica para todas as 

disciplinas, independente de sua relação aparente. 
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2. MÉTODO DE TRABALHO 

 

2.1. O conhecimento científico e o plano de trabalho 

 

 “A ciência é concebida, hoje, como um processo altamente criativo e crítico. O 

conhecimento é visto como algo que está sendo continuamente revisto, reconstruído. A 

produção do conhecimento é um projeto humano, que exige superação de limites do já 

imaginado e que se enriquece no processo crítico e polêmico que se instaura na intromissão da 

rede do pluralismo teórico”, Köche [11]. 

 O grande objetivo de uma dissertação de mestrado é o desenvolvimento do 

conhecimento, do senso crítico e da lógica no tema de gestão de projetos. Define-se o 

conhecimento científico [11] “como um produto resultante da investigação científica. Surge 

não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida 

diária, característica essa do conhecimento do senso comum, mas do desejo de fornecer 

explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e da 

discussão intersubjetiva”. 

 A investigação científica se inicia com: 

 

• A identificação de uma dúvida, de uma pergunta que ainda não tem resposta; 

• O reconhecimento de que o conhecimento existente é insuficiente ou inadequado para 

esclarecer essa dúvida; 

• O reconhecimento de que é necessário construir-se uma resposta para esclarecer essa 

dúvida. 
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 É necessário que uma resposta para essa dúvida ofereça provas de segurança e 

confiabilidade que a justifiquem como uma boa resposta. O conhecimento científico tem 

então a pretensão de construir uma resposta segura para responder as dúvidas existentes, 

atingindo dois ideais: o ideal da racionalidade e o ideal da objetividade [11], para atingir uma 

sistematização coerente do conhecimento presente em todas as suas leis e teorias, formalizado 

em enunciados que, confrontados uns com os outros devem apresentar elevado nível de 

consistência lógica entre suas afirmações e representar com fidelidade o mundo real. 

 A postura científica consiste em não dogmatizar os resultados, mas tratá-los como 

hipóteses que necessitam de constantes investigações e revisões críticas intersubjetivas, 

tornando o conhecimento objetivo. Ter espírito científico é exercer essa constante crítica e 

criatividade em busca da verdade, propondo novas e audaciosas hipóteses e teorias, expondo-

as à crítica e aos testes [11]. 

 Quando uma conjetura é aceita e pode ser enunciada sem receio, dá-se a ela o nome de 

hipótese [12]. Uma hipótese é confirmada por resultados experimentais que afirmem sua 

possível verdade. À medida que a confirmação de uma hipótese vai se fazendo, é possível 

estabelecer-se a sua generalização. E o que importa para que uma dedução hipotética passe a 

ser considerada uma teoria é a verificação do seu resultado [12]. 

 De acordo com Köche [11], podem-se descrever de forma genérica, os passos que 

comumente são usados na investigação científica. A esses passos convenciona-se chamar de 

método científico hipotético-dedutivo. 
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Figura 1 – Modelo do método científico Hipotético-Dedutivo [11] 

 

 A investigação científica se desenvolve, portanto, porque há a necessidade de se 

construir e testar uma possível resposta ou solução para um problema decorrente de algum 

fato ou de algum conjunto de conhecimentos teóricos. 

 No caso desta dissertação, de acordo com o que foi descrito no capítulo de objetivos, 

foi demonstrada uma forte motivação de se encontrar e propor um meio de avaliar a eficiência 

das organizações em gerenciar projetos, tema que pode ter uma grande utilidade em auxiliar 

organizações a se desenvolverem no segmento e se tornarem mais competitivas perante ao 

mercado. 
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 Portanto, seguindo o modelo apresentado na figura 1, a partir dos conhecimentos 

teóricos em gerenciamento de projetos, da observação da necessidade de se avaliar a 

eficiência dos mesmos e das tendências do mercado, alinhado com a imaginação criativa de se 

perceber semelhanças entre a definição de eficiência de projetos e eficiência térmica, além da 

semelhança na modelagem dos processos, pôde-se propor o problema e um encaminhamento 

para formulação das referidas hipóteses. 

 O problema proposto, seguindo o esquema apresentado na figura 1, é descrito pelas 

três perguntas propostas no capítulo anterior: 

 

I. Como medir na prática a eficiência no gerenciamento de um projeto? 

II. Quais os fatores críticos para que o projeto seja eficiente (ou para o sucesso de um 

projeto)?  

III. Propostos estes fatores críticos, de que forma eles impactam a eficiência esperada para 

novos projetos? 

 

 Após a definição do problema, utilizando-se do conhecimento prévio e da imaginação 

criativa, ocorreu a fase de elaboração de hipóteses. A fase de elaboração de hipóteses no caso 

deste trabalho, seguiu a idéia de se relacionar o cálculo teórico da eficiência térmica em 

turbinas (maquina térmica) com o cálculo da eficiência em projetos, conforme descrito no 

capítulo 4, procurando designar elementos análogos na análise de processos dos dois temas e 

encontrar uma forma simples de cálculo da eficiência do gerenciamento dos projetos. 

 Como era de se esperar, foi utilizada na fase de elaboração do trabalho de formulação 

das hipóteses uma metodologia de gerenciamento de projetos, ou seja, a pesquisa tema desta 

dissertação foi tratada como um projeto de pesquisa e gerenciada com uma metodologia 

definida. A metodologia aplicada foi a espiral de projetos proposta por Kaminski [13]. 
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 Kaminski propõe a teoria de que o desenvolvimento de um projeto é interativo e não 

linear, pois cada item depende de todos os outros itens para que o sistema como um todo 

funcione harmonicamente. Ao aplicar este conceito de interatividade a fase de formulação das 

hipóteses foi uma fase de extremo aprendizado, onde a cada nova conclusão ou descoberta, 

utilizando-se mais uma vez o conhecimento prévio e a imaginação criativa, puderam-se 

incluir novos elementos nas hipóteses e tornar o projeto mais rico e completo, melhorando-se 

a qualidade das hipóteses. 

 

Figura 2 – Espiral do projeto de pesquisa [adaptado de 13] 

   

 Um ótimo exemplo para esse aprendizado e inclusão de novos itens foi a descoberta de 

semelhanças entre as hipóteses até o momento formuladas e a técnica de Gerenciamento do 

Valor Agregado (capítulo 3), o que possibilitou a inclusão desta técnica na análise dos 

resultados e a reformulação parcial de todas as hipóteses até o momento concluídas. 

 Após a fase de formulação de hipóteses, dentro do contexto de justificação, realizou-se 

o teste das hipóteses na forma de cinco estudos de casos.  

Termodinâmica Projetos 

Ferramentas de gestão 
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 De acordo com Yin, em Patah [4], o método do estudo de caso é uma investigação que 

analisa um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real, sendo que os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes. Um mesmo estudo poderá conter mais 

de um caso simples, o que constitui o estudo de casos múltiplos [4]. Assim as razões para 

escolha de casos simples devem ser diferentes daquelas que configuram casos múltiplos. 

Neste último, cada caso precisa ser selecionado cuidadosamente para produzir resultados 

diferentes mas com razões similares, ou seja, ser conclusivo. Esta é uma das razões que 

motivou a escolha do estudo de casos múltiplos neste trabalho. Desta forma pôde-se analisar o 

impacto das variações nas hipóteses nos diferentes resultados dos casos. 

 Uma crítica ao método de estudo de casos é a falta de dados para comprovações 

estatísticas. Desta forma o estudo de caso não representa uma amostra e o objetivo da 

investigação é expandir teorias e a generalização analítica, e não enumerar freqüências 

obtendo a generalização estatística. Geralmente estudos de caso são utilizados quando a 

amostra necessária para comprovação estatística do fenômeno é inviável devido às 

características do estudo. 

 No contexto deste trabalho, a opção pelo método de análise de casos múltiplos têm as 

seguintes razões: 

 

• A necessidade de um tamanho de amostra muito maior do que o viável para realizar 

uma comprovação estatística confiável (vide capítulo 6); 

• A possibilidade de se obter mais de um resultado para explicar as diferenças com base 

nas hipóteses formuladas (motivação da escolha de casos múltiplos); 

• A dificuldade de empresas em disponibilizar casos para serem estudados e a 

inadequação de alguns casos às hipóteses a serem estudadas (motivo de se estudar 

apenas cinco casos). 
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 Os procedimentos e ferramentas utilizados no estudo dos casos estão detalhadamente 

descritos no capítulo 5 deste texto. 

 Concluída a fase de estudos de casos, foi possível então avaliar a validade ou não das 

hipóteses, por meio de uma análise criteriosa dos resultados e propor com base novamente nos 

conhecimentos e na imaginação criativa os próximos problemas a serem estudados para 

ampliar o conhecimento sobre o tema proposto, além de descrever um método de 

comprovação estatística das hipóteses estudadas e comentar quais as formas de utilização 

prática das conclusões deste trabalho no futuro, e que valor esses resultados podem trazer para 

as organizações. 

 

2.2. Estrutura da dissertação 

 

 Este texto está estruturado de forma a facilitar o entendimento da formulação, do  

desenvolvimento e dos testes das hipóteses. Devido às características interativas do 

desenvolvimento do trabalho, o texto não necessariamente reflete a ordem cronológica das 

atividades realizadas. 

  

 O Capítulo 1 – Introdução, apresenta os objetivos do trabalho, a necessidade de 

realização deste estudo e a contextualização do tema. Discursa resumidamente sobre as 

expectativas prévias de resultados a serem alcançados e as possíveis implicações destes 

resultados. Apresenta também o escopo deste trabalho, deixando o mais claro possível quais 

os resultados esperados e o que o autor pretende apresentar e o que não pretende, definindo os 

limites de abrangência do trabalho. 
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 O Capítulo 2 – Método de trabalho, define e discursa sobre o desenvolvimento do 

conhecimento e apresenta os procedimentos e métodos usados para a construção do trabalho, 

mais especificamente o método Hipotético-Dedutivo e também o Estudo Múltiplo de Casos 

para análise crítica das hipóteses, justificando o uso dos mesmos. O capítulo 2 apresenta 

também a estrutura resumida do texto.  

 O Capítulo 3 – O Gerenciamento de projetos, apresenta a importância do 

gerenciamento de projetos e o contexto no qual esta disciplina está inscrita. Descreve também 

alguns conceitos básicos de gerenciamento de projetos, necessários para entender as 

proposições do trabalho, especialmente a técnica de gerenciamento do valor agregado, que foi 

inserida durante a formulação das hipóteses, ao perceber-se que os resultados até então 

alcançados poderiam ser melhorados e melhor entendidos com o uso da técnica. O capítulo 

apresenta também uma grande revisão bibliográfica proveniente de diversas fontes com a 

intenção de se extrair “consensualmente” os fatores críticos para o sucesso do gerenciamento 

de projetos e agrupá-los de forma que se possa medi-los praticamente e compará-los com a 

eficiência calculada nos estudos de caso apresentados. 

 O Capítulo 4 – Proposição da analogia, procura descrever alguns conceitos básicos 

sobre a teoria Termodinâmica, apenas para possibilitar a compreensão do desenvolvimento da 

formulação das hipóteses. Não há a intenção de aprofundar-se nos conceitos termodinâmicos 

pois eles não são o fundamento teórico principal para o trabalho desenvolvido. Apresenta 

então de forma comparativa o desenvolvimento dos elementos análogos e apresenta as 

equações e modelos resultantes ao final deste desenvolvimento interativo. Neste capítulo 

apresenta-se também o conceito de valor em gerenciamento de projetos, identificado em uma 

das referências bibliográficas, após verificação da semelhança do conceito apresentado na 

fonte descrita com as equações resultantes do modelo apresentado. 
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 O Capítulo 5 – Estudo de casos, mostra o procedimento detalhado de estudo 

desenvolvido, apresenta as ferramentas utilizadas na mensuração das variáveis e a aplicação 

da análise em cinco casos reais, gentilmente cedidos por uma grande empresa multinacional, 

que muito contribuiu com o desenvolvimento deste trabalho. 

 O Capítulo 6 – Considerações finais, discursa sobre as principais conclusões 

extraídas deste estudo, as implicações do mesmo, o desenvolvimento alcançado e os próximos 

passos a serem seguidos no caso de uma eventual continuação do estudo. 

 Finalmente, o Capítulo 7 – Bibliografia, apresenta as fontes bibliográficas utilizadas 

no desenvolvimento desta pesquisa para futuras consultas. 
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3. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

   

3.1. Contextualização e a importância do gerenciamento de projetos 

 

 Todas as organizações executam trabalho como finalidade principal e fundamental. 

Este trabalho pode ser realizado através de operações continuadas, projetos ou ambas. Os 

projetos são geralmente implementados como forma das organizações realizarem suas 

estratégias e entregarem seus produtos ou serviços [14;15]. Os projetos são diferenciados das 

operações continuadas das empresas à medida que não são repetitivos e contínuos, mas únicos 

e temporários [14]. 

 Há inúmeras abordagens e definições referentes a projetos e ao gerenciamento dos 

projetos em si. De forma geral todas convergem aos mesmos termos e definições, porém 

como forma de se padronizar práticas e termos para esta dissertação, foi adotada a convenção 

e a metodologia desenvolvida e divulgada pelo Project Management Institute (PMI), 

instituição que se dedica a desenvolver e difundir o conhecimento em gestão de projetos, 

mundialmente conhecida e cujas metodologias e conceitos são largamente utilizados. De 

acordo com o PMI [14], projeto é um “empreendimento temporário com o objetivo de criar 

um produto ou serviço único”.  

 O conceito de temporário, conforme definição do PMI, significa que um projeto tem 

início e fim bem definidos. O final dos projetos é alcançado no momento em que seus 

objetivos são atingidos ou quando é entendido que os seus objetivos não vão ou não podem 

mais ser atingidos ou a necessidade que gerou o projeto não mais existe. Difere-se da 
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operação continuada pois a mesma não tem um final definido. Enquanto o ciclo de vida do 

produto ou serviço estiver em curso, as operações estarão em andamento. 

 O conceito de único envolve a idéia de realizar-se algo que nunca foi realizado antes. 

Essa característica mostra que um projeto não é continuado, ou seriado, é realizado com um 

propósito único e encerra-se ao atingimento do mesmo, diferentemente da operação 

continuada, na qual o trabalho executado na forma de produto ou serviço se repete durante 

todo o ciclo de vida. 

 Kerzner [16] define de forma mais prática um projeto como uma série de atividades e 

tarefas interligadas que: 

 

• Têm um objetivo específico a ser alcançado dentro de certos parâmetros de 

especificações; 

• Têm datas de início e fim bem definidas; 

• Têm limitações financeiras (quando aplicável); 

• Consomem recursos humanos e materiais; 

• São multifuncionais. 

 

São considerados exemplos típicos de projetos [14]: 

 

• Construção de um prédio; 

• Uma campanha política; 

• A realização de um evento esportivo; 
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• A abertura de uma empresa; 

• O desenvolvimento de um novo produto; 

• Uma viagem espacial. 

 

 Os projetos existem desde o início da humanidade como nós a conhecemos 

atualmente. Onde quer que houvesse pessoas e civilizações, havia projetos para se gerenciar. 

Caçadas, prédios, casas, ruas, leis, pontes, guerras, eventos, expedições, e diversos outros 

empreendimentos que levaram a humanidade a um alto grau de desenvolvimento.  

 As civilizações cresceram e se estabeleceram por meio de seus projetos. São exemplos 

clássicos de projetos na antiguidade: 

 

• Pirâmides e esfinges do Egito; 

• Templos maias; 

• Muralha da China; 

• Pathernon na Grécia; 

• Coliseu, aquedutos e Basílica de São Pedro em Roma; 

• Cruzadas dos católicos; 

• Grandes navegações dos portugueses, espanhóis e italianos; 

• Igreja de Notre Damme e Palácio de Versailles na França. 

 

 Sem as técnicas conhecidas e desenvolvidas de gerenciamento de projetos existentes 

atualmente, os antigos “gerentes de projetos” como Imhotep, Da Vinci,  Michelangelo, Vasco 
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da Gama e Cristóvão Colombo criavam de forma arcaica os cronogramas, gerenciavam de 

alguma forma materiais e recursos, controlavam o escopo e monitoravam de forma rudimentar 

os riscos dos seus projetos. E essas idéias foram as precursoras do conjunto de técnicas hoje 

conhecidas como a gestão moderna de projetos, tão largamente utilizada, conhecida e 

desenvolvida. 

 Projetos envolvem então o gerenciamento de prazos, recursos, interesses, 

conhecimentos, pessoas, informações e inúmeros outros fatores que tornam o seu ambiente 

extremamente complexo e dinâmico. Para lidar com essa grande quantidade de fatores, é 

necessário o conhecimento de técnicas, metodologias e habilidades, para projetar atividades 

que visem atingir os requerimentos do projeto. Essa é a definição denotada pelo PMI [14] 

para o que se chama Gerência de Projetos.  

 A gerência de projetos moderna, como é conhecida e difundida atualmente, teve início 

no final da década de 1950 [14], quando os tamanhos, escopos e durações requeridos pelos 

novos projetos começaram a demandar mais do que simples controles rudimentares, e 

ferramentas de gestão começaram a ser criadas e implementadas pelos seus responsáveis. 

Nesta época o tema que hoje se conhece como gerência de projetos era tratado como gestão 

de sistemas. 

 Durante a década de 1960, os executivos das grandes empresas buscavam novas 

técnicas de gerenciamento e estruturas organizacionais que proporcionassem uma maior 

adaptabilidade das empresas ao ambiente de constantes mudanças que estava se iniciando na 

época, que foi potencializado nas décadas subseqüentes. 

 Nos Estados Unidos, nos anos 60 [16], os segmentos militares, aeroespaciais e de 

construção civil lideraram o processo de desenvolvimento da gestão de projetos. A maioria 

das outras empresas que sentiram a necessidade de implementar sistemas de gerenciamento de 

projetos mantinha métodos informais e embrionários. Nestes casos, os projetos eram 
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gerenciados de maneira informal e os gerentes de projetos, na época mais conhecidos como 

expedidores de projetos ou coordenadores de projetos, tinham suas autoridades e autonomias 

bastante limitadas, prejudicando o grau de sucesso na implementação dos mesmos. A maioria 

dos projetos era coordenada por gerentes funcionais e as comunicações pelas fronteiras 

organizacionais dependiam do relacionamento entre os gerentes. 

 Durante a década de 70, cada vez mais empresas migraram para estruturas que 

proporcionassem um gerenciamento de projetos formal, moderno e eficiente, principalmente 

devido ao grande crescimento da complexidade dos mesmos, dos volumes financeiros 

envolvidos e dos tamanhos dos seus projetos, o que inviabilizava o uso das estruturas até 

então mantidas. 

 Nos Estados Unidos a NASA e o departamento de defesa criaram regras que 

“forçavam” os seus fornecedores a ter implementadas as metodologias de gestão de projetos 

por eles indicadas, e em meio ao ambiente de fortes e constantes mudanças, além das 

necessidades para alcançar vantagens competitivas, as empresas rapidamente começavam a 

adotar modelos de gerenciamento de projetos. 

 Ao mesmo tempo em que as organizações começavam a adotar a idéia de gerenciar os 

seus projetos com metodologias definidas, artigos, estudos e conseqüentemente literatura 

sobre a disciplina e principalmente sobre o tema “gerenciamento por projetos” começou a 

emergir e o termo gestão de projetos entrou no dia-a-dia das organizações [16]. 

 Na época de maior desenvolvimento, durante os anos 80 e 90, as empresas passaram a 

entender que a gestão de projetos não era mais uma escolha, mas sim uma necessidade para 

que elas pudessem se manter competitivas e lucrativas, além de atender as demandas que seus 

clientes impunham. 
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 Os principais fatores motivadores que levaram os executivos das grandes empresas a 

reconhecer a necessidade de implementar sistemas de gerenciamento de projetos [16] foram: 

 

• Projetos de altos volumes de capital que necessitavam de melhor controle e técnicas 

mais confiáveis de orçamentação; 

• Expectativas dos clientes; 

• Competitividade proveniente do uso mais eficiente de recursos; 

• Entendimento dos executivos sobre a disciplina; 

• Desenvolvimento de novos e maiores projetos; 

• Eficiência e efetividade necessária aos negócios da empresa. 

 

 Muitas empresas que sempre foram simplesmente fornecedoras de produtos, passaram 

a expandir seus negócios para outros mercados e ter uma grande parte de seu volume de 

vendas baseado em projetos, e hoje oferecem soluções aos seus clientes, não apenas simples 

produtos, o que caracteriza seus projetos como únicos para cada cliente, saindo dessa 

mudança a necessidade da implementação das metodologias de gerenciamento de projetos 

para que a mesma seja eficiente e portanto competitiva. O que as empresas vendem então não 

são os produtos, mas sim a expertise em gestão de projetos [16], pois os produtos podem ser 

entregues por inúmeros concorrentes, porém a diferenciação é definida entre outros pelo custo 

e pela confiabilidade na entrega do projeto. 

 Os principais processos e temas que contribuíram para o crescente desenvolvimento da 

gestão de projetos e da adoção das metodologias da disciplina pelas empresas foram [16]: 
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• 1985 – Total Quality Management; 

• 1990 – Engenharia simultânea; 

• 1991 – Auto-gestão de equipes e descentralização da autoridade; 

• 1993 – Re-engenharia; 

• 1994 – Custeio do ciclo de vida; 

• 1995 – Sistema de controle de mudança de escopo; 

• 1996 – Gerenciamento de riscos; 

• 1997 – Escritórios de projetos (PMO’s); 

• 2000 – Equipes de projetos multinacionais. 

  

 À medida que a consciência e a cultura dos executivos era modificada para que se 

fosse possível a implementação dos modelos corporativos de gerenciamento de projetos, a 

cultura das organizações acompanhava este movimento. A estrutura das organizações teve 

então que ser adaptada para acompanhar este desenvolvimento. 

 A cultura das organizações freqüentemente restringe a disponibilidade ou as condições 

sob as quais os recursos se tornam disponíveis para o projeto [14]. Elas podem apresentar-se 

em um amplo espectro, desde a mais simples estrutura funcional até a estrutura projetizada, 

com uma variedade de combinações intermediárias. 

 A estrutura funcional, ou clássica é a hierarquia na qual cada funcionário tem um 

superior bem definido e os colaboradores são agrupados por especialidades como produção, 

marketing, manutenção, engenharia e contabilidade. As organizações funcionais executam 

projetos, mas ele normalmente está limitado às fronteiras da função e os coordenadores dos 
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projetos têm pouca autoridade. Esta organização funcional normalmente demonstra que a 

empresa não é estruturada de forma a executar e gerenciar projetos, e portanto os seus 

principais negócios não são projetos, mas sim operações continuadas. 

 

 

Figura 3 – Estrutura funcional [1].  

 

 De modo contrário, há organizações que adotam a estrutura projetizada, na qual os 

membros de um projeto trabalham juntos, normalmente no mesmo local (chamado de sala de 

guerra, ou war room), independente de suas especialidades. Os gerentes de projeto têm grande 

autoridade e independência e a grande maioria dos recursos da organização está voltada aos 

projetos, indicando que a organização tem a maior parte ou a totalidade dos seus negócios 

provenientes de seus projetos. 
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Figura 4 – Estrutura projetizada [1]  

  

 Algumas organizações, por necessidade de obtenção de maior flexibilidade em seus 

negócios adotaram as estruturas conhecidas como matriciais, que são uma mistura das 

estruturas funcional e projetizada, e podem ter configurações desde fracas – mais próximas às 

funcionais – ou mais fortes – semelhantes à projetizada. Quanto mais forte é considerada a 

estrutura funcional, pode-se deduzir que mais voltada a projetos a organização é, e portanto a 

maior parte de seus negócios é proveniente de projetos.  

 Normalmente as organizações modernas apresentam todos os tipos de estrutura 

conforme suas necessidades em diferentes áreas de negócios. As organizações com 

necessidades de uma estrutura matricial forte, podem até criar os PMO’s ou escritórios de 

projetos, que são equipes que podem fornecer apoio aos projetos da organização com funções 

de suporte ou até mesmo fornecerem os gerentes dos projetos, com disponibilização do seu 

conhecimento em gerenciamento de projetos na forma de treinamento, softwares, 

metodologias e outras formas de apoio [14]. 
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Figura 5 – Estrutura matricial forte [1].  

 

 A estrutura que a empresa adota no direcionamento dos seus negócios impacta 

diretamente no modelo com os quais seus projetos são gerenciados. A tabela 1 mostra estes 

impactos. 

 

Tabela 1 – Características das diferentes estruturas organizacionais [1] 

Caracaterísticas  \  organização Funcional Matricial Fraca Matricial Forte Projetizada

Autoridade do gerente do projeto Pouca ou nenhuma Limitada Alta Alta a total

Percentual do pessoal alocado em projeto
em tempo integral Quase nenhum 0 - 25% 50 - 95% 85 - 100%

Alocação do gerente do projeto Tempo parcial Tempo Parcial Tempo integral Tempo integral

Designações mais comuns do
gerente do projeto

Coordenador / 
líder do projeto

Coordenador / 
líder do projeto

Gerente do projeto /
gerente do programa

Gerente do projeto /
gerente do programa

Suporte administrativo ao
gerente do projeto Tempo parcial Tempo Parcial Tempo integral Tempo integral
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  Atualmente a gestão de projetos é fundamental para todas as grandes empresas, 

não só nos segmentos de defesa, aeroespacial e de construção civil, mas também de 

engenharia, tecnologia da informação, comunicação, e quase todos os segmentos de mercado, 

pois em todos os segmentos há projetos para serem executados e gerenciados.  

 Metodologias não gerenciam projetos; pessoas os gerenciam [16]. E é a cultura 

corporativa e a preparação estrutural da organização que executa esta metodologia. A alta 

gerência das empresas devem então proporcionar a criação de culturas e valores que apóiem a 

gestão de projetos e demonstrarem apoio às metodologias. 

 As metodologias, técnicas e conhecimentos que compõem a disciplina de 

gerenciamento de projetos vêm contribuindo substancialmente para a melhoria da taxa de 

sucesso que os projetos vêm alcançando nos últimos anos de acordo com pesquisas recentes. 

 O sucesso em projetos [04;16] tem basicamente dois componentes: a eficiência e a 

efetividade. O sucesso dos projetos depende do quão bem os projetos são gerenciados 

(eficiência) e de qual a contribuição dos mesmos para o atingimento dos objetivos estratégicos 

da organização (efetividade). 

 A definição do sucesso de um projeto é extremamente complexa e envolve inúmeros 

fatores.  Porém, de forma geral, um projeto atinge o seu sucesso quando: 

  

1) Os seus parâmetros de gerenciamento (custo, tempo e qualidade) são alcançados de 

acordo com o planejado, o que se refere à eficiência do projeto; 

2) Os objetivos definidos (resultados, especificações, etc) para os produtos do projeto 

tenham sido alcançados, o que se refere à efetividade do projeto. 
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 Para medida do sucesso da gestão projeto, em termos de eficiência, conforme a 

definição apresentada acima, três parâmetros são considerados como a tríade principal dos 

objetivos do projeto, que devem ser continuamente monitorados e controlados no projeto: 

qualidade, tempo e custo. Estes são os principais indicadores do sucesso de um projeto e 

utilizados na maioria das definições de projeto bem sucedido. Em muitas literaturas o escopo 

está inter-relacionado com a qualidade, pois o gerenciando-se e definindo-se o escopo do 

projeto, automaticamente o produto deve conter todas as especificações definidas (qualidade), 

portanto, algumas variações desta tríade em que se encontra o escopo no lugar da qualidade 

podem ser encontradas. 

 

 

Figura 6 – Tríade qualidade, custo e prazo, determinantes do sucesso de projetos 

 

 Esta dissertação se propõe a estudar a eficiência financeira dos projetos, proposta 

como a divisão entre o custo planejado de um projeto ou processo do mesmo pelo custo real, 

conforme definida no capítulo 1. Percebe-se e justifica-se então que a eficiência é uma das 

medidas de sucesso de um projeto, e a principal medida do sucesso do gerenciamento do 

projeto, pois a efetividade do projeto não compete ao gerente do mesmo, pois após escolhido 

Qualidade 

Prazo Custo 
RECURSOS 
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e definido o projeto (normalmente pela sua efetividade para a organização), a função do 

gerente é que ele seja o mais eficiente possível. 

 De acordo com o The Standish Group [17-19], numa pesquisa realizada em 1.999 e 

atualizada em 2.001 envolvendo 13.522 projetos de empresas do segmento de Tecnologia da 

Informação, somente nos Estados Unidos em 1998 foram gastos mais de US$ 275 bilhões em 

projetos de desenvolvimento de softwares, em mais de 200.000 projetos. A taxa média de 

sucesso para esses projetos foi no ano de apenas 26%.  

 O estudo discursa que por muitos anos a taxa de sucesso em projetos não foi nem 

discutida, sendo que em 1.996, após um ano bastante ruim para a economia americana, os 

primeiros estudos e resultados começaram a surgir sobre o assunto e artigos e pesquisas 

começaram a ser publicadas. E desde 1994 o The Standish Group começou a medir estas 

taxas de sucesso. 

 O custo desta alta taxa de insucesso, considerando-se os custos não planejados dos 

projetos de insucesso, totalizou cerca de US$ 59 bilhões, o equivalente a 21,5% de todo o 

total gasto com projetos de tecnologia da informação nos Estados Unidos em 1998.  

 Esses dados demonstram o grau de dificuldade e a baixa eficiência do gerenciamento 

dos projetos no mercado analisado. Esses resultados demonstram também a pressão por 

competitividade que as empresas vêm sofrendo, resultando em projetos maiores, mais 

complexos, mais arriscados e com menores contingências de recursos para melhorar o 

gerenciamento dos riscos e garantir os resultados planejados. 

 Porém o estudo publicado  pelo grupo em 2001 mostra uma grande melhora na taxa de 

sucesso dos projetos. O The Standish Group tem a seguinte definição sobre a taxa de sucesso 

dos projetos: 
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• Suceeded (Bem sucedido) – o projeto foi completado conforme o prazo, os custos e 

com todas as funcionalidades planejadas; 

• Challenged (Desafiador) – o projeto foi completado e é operacional, porém não 

conforme com o prazo, os custos e com todas as funcionalidades planejadas; 

• Failed (Mal sucedido) – O projeto foi cancelado antes de seu término. 

 

 Percebe-se que de acordo com a definição de sucesso apresentada neste texto, a 

pesquisa utiliza uma definição bastante coerente com a intenção de se estudar a eficiência no 

gerenciamento dos projetos.  

 A pesquisa, finalmente, mostra que desde 1994, quando os primeiros índices 

começaram a ser registrados e analisados, a taxa de sucesso (suceeded) subiu 43% e a taxa de 

insucesso dos projetos (failed) reduziu 35%, apontando um grande desenvolvimento no grau 

de sucesso e uma significativa melhora. 

 

Figura 7 – Evolução da taxa de sucesso dos projetos [18]  
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 A pesquisa apresentou também outros dados importantes referentes à melhorias no 

gerenciamento dos projetos analisados que puderam ser percebidas no estudo: 

• Em 1.994, apenas 28.000 projetos foram considerados bem sucedidos, e em 2.000 o 

número pulou para 78.000 projetos.Ou seja o número de projetos cresceu, e mesmo 

assim a taxa de sucesso apresentou uma melhora; 

• A média de custos adicionais em relação ao planejado nos projetos era de 184% em 

1.994 e caiu para cerca de 69% em 1.998 e 45% em 2.000. Este dado é extremamente 

importante de se analisar, pois reflete exatamente a eficiência financeira conforme 

calculada e apresentada no capítulo 4; 

• A média de tempo adicional em relação ao planejado caiu de 222% em 1.994 para 

67% em 2000. 

 

 O último estudo realizado em 2004, aponta que esses resultados continuam a melhorar, 

principalmente em relação à taxa de insucesso dos projetos. O The Standish Group, em sua 

última pesquisa [19] parcialmente divulgada, já demonstra uma melhora nos indicadores: 

 

Figura 8 – Resultados do CHAOS Report em 2004 [14] 
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 Nota-se que tanto a taxa de sucesso apresentou uma pequena melhora em relação à 

pesquisa de 2000, quanto a taxa de insucesso mostrou-se menor. 

 O The Standish Group demonstrou ainda na pesquisa realizada em 2000 [18], que três 

fatores influenciam diretamente na taxa de sucesso de um projeto: 

• O tamanho do projeto (medido em US$); 

• A duração do projeto; 

• Tamanho da equipe (medida em número de pessoas). 

 

Tabela 2 – Fatores que influenciam na taxa de sucesso do projeto [13] 

Tamanho do projeto Equipe Duração 

(US$) (pessoas) (meses)

Menos de 750 mil 6 6 55%

Entre 750 mil e 1,5 milhões 12 9 33%

Entre 1,5 e 3 milhões 25 12 25%

Entre 3 e 6 milhões 40 18 15%

Entre 6 e 10 milhões 250 24 8%

Mais de 10 milhões 400 36 0%

Taxa de sucesso

  

 Todos os três fatores apontados como influentes na taxa de sucesso dos projetos são 

relacionados com variáveis que demonstram a dificuldade em se gerenciar os projetos, 

apresentados no sub-capítulo 3.5 como indicadores da complexidade do projeto. 

 É importante também analisar que apesar de ser uma fonte confiável, a tabela 2 deve 

ser levada em consideração com grande cautela e analisada mais qualitativamente do que 

quantitativamente, observando-se a tendência de diminuição da taxa de sucesso com o 
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aumento da complexidade. Isso se deve especialmente pelo último dado, no qual é 

apresentado que nenhum (0%) dos projetos de valor e complexidade alta obteve sucesso no 

seu gerenciamento. Pode-se imaginar que projetos de tal envergadura sejam extremamente 

estratégicos para as organizações, podendo afetar a veracidade dos dados e gerar resultados 

discutíveis como o apresentado. 

 O relatório ainda indica que a grande tendência de melhora encontrada tem como 

causas a diminuição do valor médio dos projetos em mais de 50% do seu volume financeiro 

nas grandes empresas, a melhoria da qualificação em gerenciamento de projetos e a maior 

maturidade dos processos de gestão de projetos das empresas. 

 Além das contribuições para a melhoria da taxa de sucesso dos projetos, a aplicação 

das técnicas e conhecimentos de gerenciamento de projetos leva inúmeros benefícios aos 

empreendimentos, tais quais [16]: 

 

• Reconhecimento de quando os objetivos podem ou não ser atingidos; 

• Melhoria da qualidade das estimativas para planejamentos futuros; 

• Identificação rápida de problemas para tomada de ações corretivas; 

• Medição e acompanhamento dos resultados comparando-os com os planejados; 

• Identificação dos limites de prazo em todas as atividades; 

• Minimiza a freqüência de relatórios e documentos; 

• Identificação das responsabilidades dentro do projeto; 

• Redução de custos de não conformidades. 
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 O gerenciamento de projetos estruturado consegue prover melhores resultados à 

medida que está mais preparado para enfrentar obstáculos comuns aos projetos, tais quais 

[16]: 

 

• Complexidade dos projetos; 

• Mudanças de escopo; 

• Requisições especiais dos clientes; 

• Reestruturações organizacionais; 

• Riscos dos projetos; 

• Mudanças na tecnologia empregada; 

• Replanejamento. 

 

 É relevante então entender os conceitos e todo o contexto no qual se inserem os 

projetos e a disciplina gerenciamento de projetos para que seja possível compreender a 

importância do desenvolvimento de ferramentas e técnicas que possam auxiliar no 

planejamento e no controle dos empreendimentos, responsáveis por grande parte dos 

resultados e das operações das grandes empresas e com contribuições importantes nas 

economias dos países. 

 

3.2. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos  
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 Além da unicidade e da temporariedade, características que de acordo com o PMI 

definem os projetos, uma qualidade importante de se apresentar sobre os projetos é a 

elaboração progressiva, qualidade que integra os conceitos de único e temporário, e que torna 

este trabalho possível.  

 De acordo com o PMI [14], a característica de progressividade significa que um 

projeto procede por etapas, ou incrementos. Apresenta-se então uma característica importante 

dos projetos: eles são constituídos por etapas chamadas de atividades ou fases, são inter-

relacionadas e interdependentes entre si, o que define uma rede de atividades ou fases 

coordenadas. Sendo assim, como será possível entender no desenvolvimento da analogia 

(capítulo 4), esta característica justifica o estudo de um projeto como uma série de processos 

representados pelas atividades ou fases, com entradas, trabalho executado e saídas, como pode 

ser visualizado no exemplo genérico de um simples projeto de construção de uma casa, 

apresentado na figura 9. 

 

  

Figura 9 – Rede de atividades da construção de uma casa 

  

  O PMI, a partir do desenvolvimento do conhecimento da disciplina de gestão 

de projetos, sugere uma metodologia completa de gestão de projetos, largamente utilizada 

mundialmente, descrita no manual conhecido como Project Management Body of Knowledge 
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(PMBOK) [14], que representa, de acordo com o PMI, todo o somatório do conhecimento 

adquirido dentro da disciplina de gerência de projetos até o momento de sua publicação 

baseado nas melhores práticas desenvolvidas por seus membros em todo o mundo.  

 A motivação de utilizar esta referência como meio de padronizar a apresentação da 

disciplina é a sua larga utilização entre a comunidade de gerenciamento de projetos, o que 

torna este manual um padrão em gerenciamento de projetos para o mercado. 

 O conhecimento em gestão de projetos descrito no guia é agrupado em nove áreas de 

conhecimento, nas quais estão inseridos trinta e nove processos de gerenciamento alocados 

em cinco grupos principais de processos.  

 Os cinco grupos de processos propostos no manual PMBOK são: iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento. Essa proposição afirma que o ciclo de vida 

de qualquer projeto contempla, ou ao menos deveria contemplar, estas fases no seu 

gerenciamento. Um projeto sem uma iniciação, um planejamento ou um controle bem 

realizados tem grande chance de não alcançar o sucesso. Porém a simples existência de todas 

as fases bem definidas não garante sucesso ao projeto. 

In ic ia çã o P la ne ja m ento

C o n tr o le E x e cuç ã o

E ncerram ento

 

Figura 10 – Processos de gerenciamento de projetos [14] 
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 Os processos do grupo de iniciação, nos quais a necessidade e a motivação do projeto 

são identificadas e detalhadas, têm como principal objetivo obter o comprometimento da 

organização para o início do projeto. Nesta fase as estratégias do projeto são definidas. O 

único processo do grupo é o processo de iniciação, conforme proposto pelo PMBOK. As 

entradas para este processo normalmente são os critérios de seleção de projetos, o plano 

estratégico da organização e as descrições das necessidades e as saídas do processo são o 

reconhecimento formal da existência do projeto e a indicação e empoderamento do gerente do 

projeto. 

 

 

Figura 11 – Processos de iniciação [14] 

 

 Os processos de gerenciamento do grupo de planejamento são responsáveis pela 

definição, detalhamento, cálculo e programação de todas as atividades que serão realizadas 

pelo projeto. É a fase mais importante nos processos de gerenciamento e a que contém mais 

processos, principalmente devido ao fato, de que como os projetos são únicos, eles realizam 

algo que nunca foi feito antes, portanto é realmente necessário e importante o 

desenvolvimento e planejamento criterioso de suas atividades e da sua solução. A principal 

entrada deste grupe de processos são os resultados da iniciação, e as principais saídas são, 

além dos cronogramas, redes de atividades e orçamento do projeto, os planos de: 
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• Gerenciamento do escopo; 

• Gerenciamento dos custos; 

• Gerenciamento do prazo; 

• Gerenciamento, monitoramento e controle dos riscos; 

• Gerenciamento de qualidade; 

• Gerenciamento dos recursos humanos; 

• Gerenciamento das comunicações; 

• Gerenciamento dos suprimentos; 

• Gerenciamento de mudanças. 

 

Figura 12 – Processos de planejamento [14] 
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 A fase de execução é a fase na qual tudo o que foi planejado na fase anterior é 

realizado. A grande parte do orçamento, do tempo e do esforço do projeto é empregada nesta 

fase, assim como a maior parte dos recursos são consumidos. Qualquer erro de planejamento 

ou de definição na iniciação fica evidente nesta fase. As principais entradas desta fase são os 

planos do projeto e as principais saídas destes processos de gerenciamento são o trabalho 

realizado e os relatórios de andamento do projeto. Normalmente as redes de atividades de um 

projeto (como no exemplo da figura 9) são relativas a esta fase do gerenciamento. Quando um 

projeto é comercial, ou seja, uma empresa executa o projeto, vendendo-o a outra organização, 

esta é a fase na qual os clientes do projeto têm visibilidade do andamento do mesmo.  

 

Figura 13 – Processos do grupo de execução [14] 
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 O controle é a fase na qual o desempenho do projeto deve ser monitorado e medido 

regularmente para identificação das distorções do mesmo em relação aos planos criados na 

fase de planejamento.  

 Esta fase comporta os processos de controle que devem identificar os desvios e 

apontar as medidas necessárias e as ações corretivas e preventivas para antecipar-se aos 

problemas. Ela acontece em paralelo às fases de planejamento e execução do projeto. 

 Convém mencionar que com a adoção desta fase, o projeto se torna interativo, pois 

quaisquer desvios em relação aos planos criados remetem à fase de planejamento, podendo 

gerar correções de rumo nos projetos, ou alterações benéficas no planejamento. Esta 

constatação justifica a característica de elaboração progressiva dos projetos, pois uma vez que 

eles são únicos, a possibilidade do planejamento ser o mesmo durante toda a execução do 

projeto sem mudança alguma é muito baixa, e então a interatividade é uma característica 

presente, conforme proposto por Kaminski [13]. 
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Figura 14 – Processos de Controle [14] 

 

 Finalizando o projeto, a fase de encerramento, contém apenas dois processos, e é a 

fase em que a execução dos trabalhos e o projeto em si são totalmente terminados. O projeto 

deve ser avaliado e suas lições registradas para que suas falhas não voltem a ocorrer em 

outros projetos, e da mesma forma seus desenvolvimentos possam estar presentes em projetos 

futuros. 
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Figura 15 – Processos de encerramento [14] 

 

 Durante o andamento do projeto, essas fases podem se sobrepor e correr em paralelo 

umas às outras, de forma que o ambiente do projeto é sempre dinâmico e interativo [13]. Essa 

sobreposição das fases é muito importante de se conhecer previamente, pois para manter o 

nível de atividades de gestão nas fases, o projeto demanda recursos, que podem ser escassos 

caso não seja visualizada esta sobreposição antecipadamente. Conforme definido a fase de 

maior utilização de recursos no projeto, tanto humanos como materiais, e que portanto, 

necessita de maior controle, é a fase de execução. 

 

Figura 16 – Sobreposição das fases dos projetos. 
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 As áreas de conhecimento estudadas e divulgadas pelo PMI, definem as disciplinas 

críticas que impactam no sucesso dos projetos, que devem ser bem conhecidas, planejadas, 

monitoradas e controladas pelos responsáveis para que o projeto atinja seus objetivos com 

sucesso. O PMBOK apresenta uma vasta literatura de referência, ferramentas e técnicas para 

melhor entendimento e gerenciamento das mesmas. Essas áreas de conhecimento são 

apresentadas na figura 17 e descritas na seqüência. 

 

 

Figura 17 – Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

 

• Integração – Tem como objetivo assegurar que os vários elementos do projeto, ou seja 

as diferentes especialidades e disciplinas que compõem o projeto sejam devidamente 

coordenadas e integradas, de modo que o projeto como um todo flua harmonicamente. 

É especialmente importante quando nos referimos ao modelo proposto por Kaminski 

[13], em que a espiral de projetos passa por diferentes itens e disciplinas, 

interativamente. É então necessário assegurar que essas passagens sejam integradas de 

forma que o projeto seja objetivo e não gere retrabalhos. 
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• Escopo – O gerenciamento do escopo do projeto define, limita e controla o que será 

entregue ou não como produto do projeto e garante que todas as tarefas necessárias, e 

tão somente as tarefas necessárias, constem do projeto para completá-lo de forma bem 

sucedida e com o menor uso possível de recursos da organização.  

• Tempo – O gerenciamento do tempo e do prazo do projeto inclui os processos 

exigidos para planejar o prazo das atividades e assegurar a conclusão do projeto no 

tempo planejado. Objetiva-se então realizar a definição individual dos tempos 

necessários para a execução de cada atividade e controlá-los através de técnicas e 

métodos criados com esta finalidade. 

• Custo – O gerenciamento dos custos do projeto objetiva o planejamento, 

orçamentação e o controle dos recursos empregados no projeto para assegurar que o 

projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado. O trabalho aqui apresentado 

tem maior ênfase nas técnicas e metodologias utilizadas nesta área de conhecimento, 

pois a motivação do mesmo é propor um cálculo para a eficiência financeira de um 

projeto, portanto lidando diretamente com os custos do projeto. 

• Qualidade – O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos exigidos 

para definir as especificações dos produtos do projeto e assegurar que o projeto 

entregue em seus produtos os requisitos especificados. 

• Recursos Humanos – Gerenciar os recursos humanos do projeto significa administrar 

eficientemente o pessoal disponível e alocado no projeto, formando, motivando e 

extraindo a melhor performance possível das equipes interdisciplinares do projeto. 

• Comunicação – A gestão da comunicação deve assegurar a produção, coleta, 

divulgação, armazenamento e disposição de informações a tempo e de forma 
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adequada, em todos os níveis da organização, interna e externamente ao projeto, de 

acordo com as necessidades dos interessados no projeto.  

• Riscos – A identificação, planejamento, controle e monitoramento dos riscos 

permitem minimizar as probabilidades de que eventos não esperados e externos ao 

projeto impactem negativamente em seus resultados, bem como potencializar eventos 

que possam impactar positivamente o projeto. 

• Suprimentos – A gestão dos suprimentos inclui os processos necessários para obter 

bens e serviços de terceiros e gerenciar os contratos de forma que se reduzam os riscos 

à organização executora do projeto e garantir a integração com as demais atividades e 

áreas dos projetos. 

 

 Para cada uma destas áreas de conhecimento são definidos processos de 

gerenciamento de projetos alocados nos 5 grupos apresentados na figura 10. Estes processos, 

apresentados na tabela 3, podem ser considerados como processos principais (indispensáveis 

para um bom gerenciamento do projeto) e como processos de apoio (que são utilizados 

dependendo da natureza e complexibilidade do projeto). 

 Convém mencionar que de acordo com a metodologia proposta no PMBOK [14], para 

se assegurar que um projeto tenha maiores probabilidades de ser bem sucedido, a aplicação 

dos processos propostos deve ser compatível com o tamanho e a complexidade do projeto. 

 Pequenos projetos que apliquem 100% das metodologias e ferramentas descritas no 

PMBOK estarão superestimando os fatores e procedimentos de controle, e provavelmente 

estarão alocando mais recursos do que o necessário no seu gerenciamento, e o caso contrário, 

para projetos maiores e mais complexos também é válido. O importante é reconhecer-se que 
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todos os processos e suas fases, independente de seus tamanhos relativos, contêm as 5 fases: 

iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. 

 

Tabela 3 – Processos distribuídos nas áreas de conhecimento [14]  

Área \ Processos Iniciação Planejamento Execução Controle Encerramento

4. Integração
4.1 Desenvolvimento do
plano do projeto

4.2 Execução do plano do
projeto

4.3 Contole integrado de
mudanças

5.Escopo 5.1 Iniciação

5.2 Planejamento do
escopo
5.3 Detalhamento do
escopo

5.4 Verificação do escopo
5.5 Controle de mudança
do escopo

6. Tempo

6.1 Definição das
atividades
6.2 Sequenciamento das
atividades
6.3 Estimativa de duração
das atividades
6.4 Desenvolvimento do
cronograma

6.5 Controle do
Cronograma

7. Custo

7.1 Planejamento dos
recursos
7.2 Estimativa de custos
7..3 Orçamento dos
custos

7.4 Controle de custo

8. Qualidade
8.1 Planejamento da
qualidade

8.2 Garantia da qualidade 8.3 Controle da qualidade

9. Recursos Humanos
9.1 Planejamento
organizacional
9.2 Montagem da equipe

9.3 Desenvolvimento da
equipe

10. Comunicação
10.1 Planejamento das
comunicações

10.2 Distribuição das
comunicações

10.3 Relatórios de
desempenho

10.4 Encerramento
administrativo

11. Riscos

11.1 Planejamento da
gestão dos riscos
11.2 Identificação dos
riscos
11.3 An. qualitativa riscos
11.4 An. quantitativa
riscos
11.5 Plano de resposta
aos riscos

11.6 Controle e
monitoramento dos riscos

12. Suprimentos

12.1 Planejamento das
aquisições
12.2 Preparação das
aquisições

12.3 Pedido de propostas
12.4 Seleção de
fornecedores
12.5 Administração de
contratos

12.6 Encerramento dos
contratos
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 Com conhecimento e acesso a informações de todas as áreas de conhecimento 

apresentadas e dos processos de gerenciamento, o gerente de projeto e sua equipe tendem a ter 

condições para realizar o planejamento e a conseqüente execução das atividades de projeto, 

monitorando e controlando seu andamento e seus resultados, em todos os seus aspectos, 

diminuindo os riscos e melhorando suas chances de sucesso.  

 Observa-se também que usualmente de acordo com a conveniência para a organização 

realizadora e os requisitos do projeto, as atividades do projeto podem ser dividas em fases, ou 

subprojetos, como por exemplo: projeto básico, projeto executivo, construção, testes, etc. Há 

inúmeras configurações para o seqüenciamento das atividades de projetos e a divisão em 

fases, normalmente diferentes entre si pelo fato de os projetos serem considerados únicos. 

 E em cada uma destas fases ou subprojetos estarão presentes todos os processos de 

gerenciamento, conforme a figura 18. 

  

 

Figura 18 – Interação entre fases de um projeto [14]  

 

 E o conjunto dos subprojetos, das fases e das atividades de um projeto é chamado, de 

acordo com o PMI, de ciclo de vida do projeto [14]. Já o conjunto dos processos de 

gerenciamento, conforme mostrado na tabela 3, e exemplificado na figura 10, é chamado de 
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ciclo de vida do gerenciamento do projeto. É muito importante entender a diferença entre 

esses dois “ciclos de vida”, já que o ciclo de vida de um projeto pode ter mais de um ciclo de 

vida de gerenciamento (conforme figura 18), sendo então possível entender que cada fase de 

um projeto pode ser um subprojeto, com um ciclo de vida do gerenciamento do projeto 

próprio, e portanto, gerenciado de uma forma diferente por uma equipe diferente, produzindo 

diferenciados resultados que integrados dão origem ao resultado do projeto como um todo, 

dentro do ciclo de vida do projeto. 

 Os projetos, principalmente devido à necessidade de esforços gerenciais na fase de 

iniciação e planejamento, têm normalmente um início lento, onde os resultados do produto do 

projeto não são demonstrados por não estarem sendo executadas atividades de execução, e 

uma fase de grande velocidade do seu desenvolvimento durante a execução das atividades do 

projeto, novamente com um final mais lento na fase de encerramento, devido à finalização das 

atividades de execução e às necessidades de atuação gerencial.  Desta forma verifica-se que 

um projeto tem o seu grau de desenvolvimento proporcional à quantidade de recursos 

investidos nas atividades de execução, e por conseqüência aos custos do projeto. Esta situação 

é exemplificada na figura 19. 

 

Figura 19 – Velocidade de desenvolvimento de um projeto 
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 Os projetos têm outra característica importante: quanto mais tarde forem identificadas 

as necessidades de mudanças e correções, mais custosas estas serão. Isso ocorre devido ao 

fato dos projetos serem progressivos, ocorrerem por incrementos. Quanto mais cedo, de 

preferência na fase de planejamento, os erros forem identificados, menos retrabalho e 

replanejamento serão necessários, e portanto menos custos serão gerados. Da mesma forma 

um erro cometido no início de um projeto e apenas verificado no final do mesmo, pode tornar 

inviável qualquer tentativa de correção do erro e continuação do projeto. 

 Kaminski [13] exemplifica para um projeto a propagação do erro, mostrando o alto 

impacto de um erro cometido nas fases iniciais de um projeto e suas conseqüências para o 

mesmo, conforme figura 20. 

 

 

 Figura 20 – Propagação do erro com o uso de recursos [13] 
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 Por outro lado, quanto mais próximo do início do projeto as mudanças positivas e 

oportunidades forem identificadas, maior potencial as mesmas terão de adicionar valor ao 

projeto, e menos custos serão gerados, pelo mesmo raciocínio, o que podemos denominar de 

propagação das oportunidades. 

 Essas duas características colocadas, a propagação do erro e das oportunidades, 

delimitam dois períodos no ciclo de vida dos projetos, a oportunidade construtiva e a 

intervenção destrutiva. 

  A oportunidade construtiva é o período (início do projeto) no qual sugestões, 

mudanças e redefinições são bem vindos por adicionarem valor aos projetos, já que geram 

menos custos do que as receitas que serão alcançadas.  

  Por outro lado a intervenção destrutiva é o período no qual as redefinições não devem 

ser realizadas pois destroem valor do projeto, piorando o seu resultado, já que pode ser muito 

tarde para modificar alguma definição realizada no período inicial de oportunidade 

construtiva e o custo da mudança sugerida é maior do que o valor que ela poderá adicionar. 

 

Figura 21 – Oportunidade construtiva x Intervenção destrutiva 
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 O gerente de projetos, finalmente, é o profissional responsável pelo conhecimento de 

todos estes processos e entendimento de todas estas disciplinas e características, e com a 

função de integrar todas estas definições para que o projeto flua harmonicamente e seja bem 

sucedido. Em resumo ele encontra como principais necessidades de atuação os seguintes 

temas [20]: 

 

• Assegurar qualidade, prazo e custo, mesmo perante incertezas; 

• Administrar projetos de diversos portes, inclusive em ambientes multi-projetos, 

cooperativas e consórcios; 

• Integrar diversos recursos interagindo continuamente entre si; 

• Clientes exigindo sistemáticas formais voltadas à projetos; 

• Redução do prazo de projetos demasiadamente longos; 

• Processamento de grande quantidade de informações; 

• Necessidade de comunicação com todas as partes interessadas; 

• Identificar quem é quem, suas atribuições e responsabilidades; 

• Necessidade de acompanhamento do progresso; 

• Contínua necessidade de se conhecer a data e os custos previstos para o encerramento 

do projeto; 

• Preservar a imagem da empresa e melhorar o seu valor de mercado. 
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 Outra característica importante dos projetos e que é extremamente importante para o 

desenvolvimento deste trabalho é o fato de que as atividades, fases ou subprojetos poderem 

ser visualizadas como processos únicos, já que há uma entrada, uma saída e um trabalho a ser 

executado em cada atividade, fase ou subprojeto definidos.  

 Da mesma forma nas teorias da Termodinâmica trabalha-se com processos térmicos, 

sendo esta característica importantíssima na analogia a ser apresentada no capítulo 4. Foi 

exatamente à partir desta constatação, juntamente com a definição de eficiência térmica 

conforme apresentada no capítulo 1, que motivou-se o desenvolvimento deste trabalho. 

  

 

Figura 22 – Modelo genérico de um processo qualquer 

 

 O objetivo inicial deste trabalho era então modelar os processos de projetos, conforme 

figura 22, e compará-los com os processos Termodinâmicos conhecidos, e encontrar 

elementos análogos para as entradas, saídas, o trabalho resultante e as características dos 

processos. 

 Devido à característica de interatividade da pesquisa realizada, e contando com o 
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desenvolvimentos pôde-se verificar que uma ferramenta em especial, apresentada de forma 
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introdutória no PMBOK [14] poderia tornar-se muito útil no desenvolvimento do modelo, 

conhecida como gerenciamento do valor agregado, ou Earned Value Management (EVM), 

apresentada mais em detalhes no item 3.3 deste capítulo, que integrou-se então como parte 

dos objetivos do trabalho. 

 

3.3. Gerenciamento do valor agregado  

  

 O conceito de valor agregado em projetos é geralmente relacionado com a 

transformação dos recursos empregados (humanos e não humanos) em valor adicionado para 

o usuário do produto do projeto. Ou seja, cada atividade de projeto gera um valor ao seu 

cliente proporcional à quantidade de recursos empregados na mesma. 

 A análise do valor agregado tem foco na relação entre os custos reais incorridos e o 

trabalho realizado no projeto num determinado período de tempo, ou numa determinada fase 

ou atividade do projeto. Visa analisar o valor real do trabalho realizado no projeto em relação 

ao custo que foi realmente gasto e ao orçamento que foi planejado. Esta análise, a ser 

detalhada neste capítulo, foi inserida como parte da pesquisa quando verificou-se que o 

processo de projeto poderia ser modelado com base nas variáveis da metodologia do 

gerenciamento do valor agregado, o que muito contribui para facilitar a compreensão do 

modelo proposto e tornar mais prático o seu uso, já que a ferramenta de gerenciamento do 

valor agregado é bastante usada pela comunidade de gestão de projetos. O modelo da figura 

23 exemplifica o conceito principal da análise e demonstra sua aplicabilidade no estudo em 

questão. 
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Figura 23 – Modelo simples de uma atividade de projeto 

 

 No modelo da figura 23, o processo representado pela atividade tem seus parâmetros 

medidos todos em unidades monetárias. Observa-se uma entrada do processo que é o 

orçamento antes da atividade. Durante o trabalho realizado na atividade, recursos são 

consumidos, o que significa um custo para o projeto. As saídas da atividade são o orçamento 

após a atividade, que nada mais é que o orçamento antes da atividade diminuído do custo dos 

recursos consumidos e o valor agregado pela atividade que é exatamente igual em valor ao 

custo da atividade, por definição da metodologia [21]. Note que o valor financeiro da soma 

das entradas (no caso apenas o orçamento antes da atividade) é igual ao valor da soma das 

saídas (orçamento após a atividade e o valor agregado). 

 O Earned Value Management, ou Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), integra 

os três elementos críticos da gestão de projetos: o escopo, o custo e o tempo [21]. Requer 

monitoramento periódico dos custos realizados e das realizações físicas do escopo do projeto 

e permite a avaliação a cada momento do desempenho financeiro do projeto e do seu 

cronograma. A técnica também permite aos gerentes de projetos ajustarem suas estratégias 

baseadas nos requisitos de custo e prazos, no desempenho do projeto e no ambiente no qual o 

projeto está sendo conduzido, fornecendo previsões de índices de desempenhos e estimativas 

de resultados. 
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 Durante a fase de planejamento dos projetos (vide capítulo 3.2), são definidos 

detalhadamente os valores de custos planejados para cada atividade de acordo com os 

processos da área de gerenciamento de custo definidos no PMBOK [14] apresentados a 

seguir: 

 

• Planejamento dos recursos – processo que objetiva determinar quais os recursos 

(pessoas, equipamentos, materiais) e em que quantidade devem ser usados para 

executar as atividades do projeto, de acordo com as atividades definidas no escopo do 

projeto; 

• Estimativa dos Custos – processo de gerenciamento que permite desenvolver uma 

aproximação (estimativa) dos custos dos recursos necessários para executar as 

atividades do projeto, conforme definido no planejamento dos recursos; 

• Orçamentação dos Custos – processo utilizado para alocar as estimativas de custos 

globais aos itens individuais de trabalho, ou seja a cada atividade, permitindo o 

planejamento dos custos do projeto em relação ao tempo. Este plano em relação ao 

tempo é o orçamento do projeto, ou budget. A análise de EVM começa a ser aplicada 

neste processo, no qual se obtém o orçamento, que é a base de comparação utilizada 

pela técnica, conforme descrito adiante neste capítulo; 

• Controle dos Custos – Processo utilizado para monitorar e controlar as mudanças no 

orçamento do projeto, observando as variações de custo e procurando corrigi-las de 

modo que o projeto atinja seus objetivos de custo. A técnica EVM é aplicada para 

controle dos custos, sendo então bastante aplicada neste processo. 

 

 As principais entradas para os processos de gerenciamento dos custos são: 
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• A estrutura analítica do projeto; 

• O escopo do projeto; 

• O quadro de recursos disponíveis; 

• As informações sobre uso de recursos; 

• A identificação dos riscos do projeto; 

• A estimativa de duração das atividades e o cronograma do projeto. 

 

  Entre as ferramentas e técnicas utilizadas nestes processos, estão os métodos de 

estimativas de custos, as ferramentas computadorizadas, os sistemas de controle de mudanças 

do custo e principalmente a metodologia de gerenciamento do valor agregado (EVM). 

 A informação referente aos riscos do projeto permite ao gerente do projeto e aos 

executivos da organização decidirem sobre a adoção de reservas de contingência. Ou seja, 

além do custo normal calculado do projeto no orçamento, soma-se um valor chamado de 

reserva de contingência a ser utilizada caso algum dos riscos previstos ocorra, e que visa 

garantir que o resultado final do projeto não seja prejudicado devido à ocorrência de eventos 

de risco. 

 Após a definição dos custos individuais para cada atividade, de posse do diagrama de 

redes e do cronograma do projeto, é possível desenvolver o plano de gerenciamento dos 

custos do projeto e o orçamento. As principais saídas do gerenciamento de custos então são: 

 

• Plano de gerenciamento dos custos; 
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• Estimativas individuais de custos; 

• Necessidades de recursos; 

• Gráfico temporal de estimativa do orçamento do projeto (budget baseline). 

  

 O orçamento do projeto é normalmente visualizado por um gráfico temporal que tem 

de forma genérica o formato de uma curva em S, chamada de linha de base, orçamento de 

referência, ou baseline, que mostra o custo acumulado do projeto em relação ao tempo.  

 Para o projeto simplificado apresentado na figura 10, apresenta-se um exemplo da 

linha de base. Essa curva, mostrada na figura 23, apresenta em seu eixo das ordenadas o valor 

acumulado do custo planejado do projeto e o tempo, conforme o andamento das atividades, 

representado pelo tempo nas abscissas, e é a curva mais importante para se medir e controlar a 

performance financeira e o prazo do projeto, com base da metodologia do gerenciamento do 

valor agregado. Nota-se que conforme o andamento das atividades o custo do projeto vai se 

acumulando, e sendo refletido no gráfico.  
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Figura 24 – Exemplo de linha de base de custos do projeto 

 

 Essa técnica poderosa usa o custo planejado como medida comum de comparação 

entre o valor real do trabalho executado com o custo planejado e o desenvolvimento físico do 

projeto. Ela permite o cálculo das variações de tempo e custo, seus índices de desempenho e 

estimativas de prazos e custos no término do projeto.  

 Por definição da metodologia, a curva de custos planejados (orçamento ou baseline) 

corresponde exatamente à curva do valor agregado. Entende-se também que valor agregado é 

a forma de medição do valor do trabalho realizado do projeto. Ou seja, pela definição da 

metodologia, o valor do trabalho realizado é igual ao custo orçado, ou planejado, de cada 

atividade, ou ainda, o valor do trabalho realizado é igual ao consumo de recursos de uma 

atividade, de acordo com o orçamento planejado.  
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 A técnica EVM então, parte da hipótese que todo o custo planejado, num projeto que 

realmente ocorre conforme o planejado, torna-se valor agregado ao cliente do projeto, 

gerando valor. Caso alguma atividade custe mais do que o valor previsto no orçamento, 

considera-se que o valor do trabalho realizado é o mesmo do custo planejado e que a atividade 

teve uma variação de custos, o que se traduz em uma perda financeira para o projeto. 

 

 As principais variáveis empregadas nos cálculos da técnica são: 

 

• PV – custo planejado da atividade; 

• AC – custo real da atividade; 

• EV – trabalho realizado ou valor agregado; 

• SAC – tempo transcorrido ao completar o projeto; 

• BAC – custo ao completar o projeto. 

 

 Ao término de cada atividade, ou mesmo durante o andamento das mesmas, a equipe 

de projeto deve determinar o valor agregado do trabalho (EV) realizado, normalmente 

calculado a partir das seguintes regras: 

 

• 0% / 100% - Somente ao término da atividade é que se considera que o custo 

planejado transforma-se em trabalho realizado (EV); 

• 20% / 80% - Ao iniciar-se a atividade, contabiliza-se apenas 20% do custo planejado 

da mesma como EV, e ao término da atividade contabilizam-se os 80% restantes; 
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• 50% / 50% - Ao iniciar-se a atividade, contabiliza-se 50% do custo planejado da 

mesma como EV, e ao término da atividade contabilizam-se os 50% restantes. 

 

 Da mesma forma, ao término de cada atividade, ou mesmo durante o andamento das 

atividades, a equipe de projeto registra os custos acumulados incorridos (AC) no projeto, de 

acordo com os valores reais contabilizados de custo do projeto. 

 Estes dois registros dos parâmetros, tanto o EV quanto o AC, devem ser comparados a 

cada instante com o PV, para determinar-se as variações e os indicadores de desempenho. Um 

exemplo do registro em forma gráfica destes indicadores é mostrado na figura 25, para um 

dado instante de um projeto. 

  

 

 

Figura 25 – Exemplificação gráfica dos indicadores da técnica EVM 
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 O desempenho no âmbito do prazo ou tempo do projeto é determinado pela 

comparação do valor agregado (EV) com o custo planejado (PV). Caso o custo planejado até o 

momento estudado seja maior do que o valor agregado (PV > EV), como no exemplo da 

figura 25, o projeto até o momento analisado realizou menos atividades do que o planejado, 

portanto está atrasado e seu desempenho está abaixo do planejado. Caso o custo planejado 

seja menor do o valor agregado (PV < EV), o projeto já realizou mais atividades do que o 

planejado, mostrando que está adiantado e que o seu desempenho está acima do planejado. 

Ainda caso o custo planejado seja exatamente igual ao valor agregado, o projeto apresenta 

desempenho ótimo e está exatamente conforme o cronograma. 

 O desempenho em relação aos custos do projeto é determinado ao compararem-se os 

custos reais das atividades (AC) com o valor agregado (EV). Caso o custo real da atividade 

seja maior do que o valor agregado (AC > EV), como no exemplo da figura 25, o projeto até o 

momento analisado gasta mais do que o planejado, portanto seu desempenho está abaixo do 

planejado. Caso o custo real seja menor do o valor agregado (AC < EV), o projeto gasta 

menos do que o planejado, mostrando que o seu desempenho está acima do planejado. Ainda 

caso o custo real seja exatamente igual ao valor agregado, o projeto apresenta desempenho 

ótimo. Este cálculo do desempenho, tanto em custos quanto em tempo é realizado pela 

determinação de variações e índices de tendência ou desempenho: 

 

• Variação do custo (CV) – Demonstra qual a variação dos custos do projeto em relação 

aos custos planejados para as atividades já realizadas:  

ACEVCV −=  (1) 
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• Variação do cronograma (SV) – Demonstra qual a variação do cronograma do projeto 

em relação aos prazos planejados:  

PVEVSV −=  (2) 

 

  

 Esta técnica calcula também dois índices de tendência ou desempenho, 

importantíssimos no desenvolvimento da analogia criada neste trabalho, como podem ser 

verificados no capítulo 4: 

 

• Cost Performance Index (CPI) – Demonstra qual o desempenho do projeto em relação 

aos custos: 

AC
EVCPI =  (3) 

 

• Schedule Performance Index (SPI) – Demonstra qual o desempenho do projeto em 

relação ao cronograma do projeto: 

PV
EVSPI =  (4) 

 

 Também com as variáveis determinadas no instante estudado, mais precisamente com 

o custo real, e com o valor do orçamento final acumulado do projeto (BAC), pode-se calcular 

a porcentagem gasta do orçamento do projeto por: 

BAC
ACGasta =%  (5) 
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  Da mesma forma, o andamento do projeto em termos da porcentagem realizada do 

escopo planejado pode ser calculado por: 

BAC
EVCompleta =%   (6) 

 

 A técnica também é muito útil no cálculo de previsões de custo e tempo ao final do 

projeto. Podem-se calcular as seguintes previsões com base nos indicadores apresentados: 

 

• Custo estimado ao término do projeto: 

CPI
BACEAC =   (7) 

 

• Custo estimado para o término do projeto: 

( )
CPI

EVBACETC −
=   (8) 

 

• Variação de custo estimada ao término do projeto: 

EACBACVAC −=   (9) 

 

• Tempo estimado ao término do projeto: 

SPI
SACTEAC =   (10) 
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• Tempo estimado para terminar o projeto: 

TEACSACTVAC −=  (11) 

 

 A figura 26 demonstra graficamente qual o significado das previsões determinadas 

pelos índices de desempenho e das variações demonstradas (equações 1 a 2). 

 

 

Figura 26 – Exemplificação gráfica dos cálculos da metodologia EVM 
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largamente em várias agências governamentais, particularmente nos grandes projetos, pra 

atender às exigências do departamento de defesa. Entretanto no início ela não foi largamente 

aceita pela iniciativa privada por décadas, devido à dificuldade de entendimento do seu 

conceito.  

 Porém nos últimos anos essa situação vem se alterando rapidamente devido à grande 

pressão do mercado para que as empresas monitorem e controlem de forma mais adequada 

seus projetos, visando a melhoria da eficiência das empresas. O EVM é hoje aceito 

largamente pelos gerentes de projetos. De acordo com  Kim EunHong [22], 82% dos gerentes 

de projetos nos Estados Unidos da América já usaram ou usam a técnica regularmente e 

aceitam a metodologia, tanto nos setores públicos quanto privados. 

 Embora de grande valia, um problema desta técnica apresentada é que ela mais usada 

em cálculos de resultados retroativos, relativas ao passado do projeto, na forma de suas 

variações e índices, mostrando necessidade de ações corretivas no projeto caso o CPI ou o SPI 

não sejam satisfatórios, ou seja é uma técnica reativa aos acontecimentos no projeto, tanto 

para os cálculos temporais quanto para as previsões de custo e tempo.  

 Mesmo nas projeções que são calculadas com base no CPI e SPI, que visam mostrar o 

“futuro” do projeto, utilizam-se os indicadores que são calculados com base em dados já 

acontecidos. As projeções utilizam-se da hipótese que manter-se-ão as mesmas características 

durante todo o projeto, mantendo-se os índices até o término dos mesmos.  

 O grande objetivo da modelagem deste trabalho é propor uma técnica pró-ativa, que 

consiga “olhar” para o futuro do projeto, ajudando gerentes de projeto a planejarem e 

gerenciarem melhor seus empreendimentos, indicando qual a eficiência esperada dos projetos 

de uma determinada organização. 
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3.4. Revisão bibliográfica - fatores críticos para o sucesso dos projetos 

 

 Conforme apresentado no item 3.1, a definição do sucesso de um projeto é 

extremamente complexa e envolve inúmeros fatores. Porém, de forma geral, um projeto 

atinge o seu sucesso quando [11;7]: 

  

1. Os seus parâmetros de gerenciamento (custo, tempo e qualidade) são alcançados 

de acordo com o planejado, o que se refere à eficiência do projeto; 

2. Os objetivos definidos (resultados, especificações, etc.) para os produtos do 

projeto tenham sido alcançados, o que se refere à efetividade do projeto. 

 

 Este trabalho está voltado ao âmbito da eficiência, portanto foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica [2;4;5;13;16;17-19;20;23-39] buscando encontrar, por meio de um “consenso” 

entre as fontes, os principais fatores que afetam o sucesso e conseqüentemente a eficiência 

dos projetos, buscando-se nas fontes pesquisadas qual o impacto que os fatores apresentados 

têm sobre a tríade qualidade, prazo e custo. Estes são os principais indicadores do sucesso do 

gerenciamento um projeto e utilizados na maioria das definições de projeto bem sucedido. Em 

muitas literaturas o escopo está inter-relacionado com a qualidade, pois o gerenciando-se e 

definindo-se o escopo do projeto, automaticamente o produto deve conter todas as 

especificações definidas (qualidade), portanto, algumas variações desta tríade em que se 

encontra o escopo no lugar da qualidade podem ser encontradas. 

 Os fatores críticos de sucesso [02], podem ser definidos como as características, 

condições ou variáveis que podem ter um impacto positivo significativo no sucesso de um 
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projeto quando adequadamente aplicadas, controladas ou gerenciadas, ou da mesma forma, 

um impacto negativo quando não adequadamente gerenciado. 

 Kerzner [16], em seu livro, propõe, sem demonstrar as razões (o que torna esta 

proposição discutível), que o sucesso de um projeto depende das ações em três grupos: o 

gerente do projeto e sua equipe, a organização realizadora do projeto e a organização “cliente” 

do projeto.  

 Do lado do gerente do projeto e sua equipe, Kerzner sugere que, dentre outras, as 

ações mais importantes são: 

 

• Insistir na seleção dos profissionais adequados às funções do projeto; 

• Proporcionar autoridade reconhecida e uma estrutura funcional projetizada; 

• Desenvolver estimativas realistas de custos, tempo e qualidade; 

• Aplicar as ferramentas de gerenciamento e controle de forma sistemática; 

• Controlar as mudanças do projeto. 

 

 Dos lados das organizações executoras e clientes do projeto, algumas das ações 

sugeridas por Kerzner são: 

 

• Alinhamento com o planejamento estratégico; 

• Coordenação do projeto com as outras atividades das empresas; 

• Utilização da experiência da empresa em projetos; 

• Recursos de comunicação adequados; 
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• Delegar e reconhecer autoridade ao gerente de projetos; 

• Colocar de forma clara os requerimentos dos projetos. 

 

 Finalmente, Kerzner sugere que todas estas ações e fatores que impactam diretamente 

no sucesso de um projeto, têm relação com a maturidade em gestão de projetos. E Kerzner 

aponta os seus 16 pontos que levam à maturidade da organização em gerenciamento de 

projetos: 

 

1. Adotar uma metodologia de gestão de projetos e utilizá-la consistentemente; 

2. Implementar uma política que leve a empresa em direção à maturidade em 

gestão de projetos e divulgá-la por toda a organização; 

3. Desenvolver a fase de planejamento efetivamente ao início de cada projeto; 

4. Minimizar mudanças de escopo estabelecendo-se objetivos realistas; 

5. Reconhecimento de que custo e prazo são interligados entre si; 

6. Selecionar o profissional correto como gerente de projeto; 

7. Fornecer as informações adequadas aos executivos dos projetos; 

8. Fortificar o envolvimento e o suporte da alta gerência nos projetos; 

9. Focar nos resultados e não nos recursos; 

10. Cultivar uma comunicação eficiente para atingimento da maturidade; 

11. Compartilhar o sucesso do projeto com toda a equipe; 

12. Eliminar reuniões não produtivas; 

13. Focar na identificação dos problemas e oportunidades no início do projeto; 
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14. Mensurar periodicamente o avanço do projeto; 

15. Uso de softwares de gerenciamento de projetos como ferramentas, não como 

substitutos das técnicas de planejamento e controle; 

16. Treinar periodicamente os colaboradores das equipes dos projetos. 

 

 De forma geral, apesar do reconhecimento de que todos os pontos sugeridos pelo Dr. 

Kerzner como definidores do sucesso de um projeto são realmente coerentes, pode-se dizer 

que são discutíveis, pois são apresentados de forma muito genérica e sem comprovações ou 

justificativas lógicas. Outro ponto importante que pode ser claramente subentendido nos 

livros do Dr. Kerzner é a falta de isenção, pois o mesmo defende veementemente a aplicação 

das metodologias de gestão de projetos por ser um acadêmico reconhecido no assunto, 

dogmatizando suas hipóteses [11], o que leva a questionamentos sobre exageros na forma de 

apresentar a metodologia. De qualquer forma o mais importante que se pode extrair desta 

referência é o reconhecimento de que a maturidade da organização em gerenciar projetos tem 

grande impacto na probabilidade sucesso do mesmo e consequentemente na eficiência. 

 Patah [4], define que o sucesso em gerenciamento de projetos como o atendimento do 

objetivo definido para o mesmo, utilizando-se dos recursos orçados, a capacidade e o tempo 

alocados de acordo com o plano elaborado para o projeto. Ele ainda sugere que os processos 

de gerenciamento de projetos precisam ser escolhidos de acordo com a natureza dos mesmos 

e apresenta o conceito de que existem dois tipos de fatores de sucesso em gerenciamento de 

projetos: fatores de sucesso do gerenciamento de projetos e fatores de sucesso para o 

gerenciamento de projetos. Segundo Patah, o grau de maturidade em gerenciamento de 

projetos de uma organização mede o quanto esta organização já caminhou em direção da 

excelência em gestão de projetos e o quanto os processos da mesma estão orientados aos seus 
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projetos. Fornece então informações sobre a cultura organizacional e sua eficácia (eficiência) 

no gerenciamento de projetos. Está diretamente ligado ao conceito de aprendizagem 

organizacional. 

 E por sua vez, esse aprendizado está ligado à instituição de sistemas, ferramentas e 

processos que auxiliem seus colaboradores a converterem o conhecimento individual para os 

times de trabalho e consequentemente para a organização. 

 São exemplos dos fatores de sucesso para o gerenciamento de projetos apresentados 

por Patah, os quais são totalmente relacionados com o conceito de maturidade apresentado: 

  

• Fatores de sucesso da liderança do projeto: 

o Gerenciamento de projetos como uma teoria; 

o Gerenciamento de projetos como um instrumento de controle de atividades; 

o Gerenciamento de projetos como um processo permanente de 

desenvolvimento; 

o Gerenciamento de projetos como uma nova forma de organização; 

o Gerenciamento de projetos como um processo interativo; 

• Fatores de sucesso do negócio: 

o Gerenciamento de projetos como um processo de solução de problemas; 

o Gerenciamento de projetos como comunicação; 

o Gerenciamento de projetos como uma forma de gerenciamento de riscos; 

o Gerenciamento de projetos como uma ferramenta de controle de projetos. 
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 Patah ainda sugere outros fatores críticos relativos aos processos de gerenciamento de 

projetos sob o âmbito de duas dimensões: estratégica, que considera a organização e a 

implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, e tática, que relaciona os 

elementos considerados na implementação de tal metodologia [4]. Os fatores de ordem 

estratégica apresentados são: 

 

• Vontade política dos envolvidos; 

• Adequação da estrutura organizacional; 

• Aproveitamento das abordagens existentes; 

• Implementações frustradas; 

• Objetivos e planejamento dos projetos. 

 

 Os fatores de ordem tática se referem aos processos de gerenciamento de [4]: 

 

• Recursos; 

• Custo; 

• Qualidade; 

• Prazo; 

• Habilidades pessoais; 

• Cliente e equipe; 

• Comunicação; 
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• Técnica; 

• Sistematização das atividades. 

 

 Mais uma vez, é importante extrair desta referência o impacto que a maturidade dos 

processos de gerenciamento de projetos têm sobre o sucesso de um projeto. Porém, além da 

organização, fatores relativos às características do próprio projeto também impactam 

fortemente a eficiência esperada do projeto. O próprio The Standish Group[12-14], apresenta 

em sua pesquisa, diversos fatores, que segundo seus estudos, impactam diretamente o sucesso 

dos projetos. Na tabela 2, pode-se verificar que o aumento da complexidade do projeto, 

definido pelo seu tamanho, número de pessoas na equipe e tempo de projeto, influi 

negativamente na taxa de sucesso dos projetos. Este conceito é apresentado também por Patah 

[4] e Maximiano [33] e é diretamente relacionado com as características do projeto, e não da 

organização.  

 O The Standish Group apresenta também os seguintes fatores como responsáveis pelo 

sucesso do projeto (e conseqüentemente pela eficiência), relacionados mais uma vez com as 

características dos processos da organização: 

 

• Gerente do projeto qualificado e experiente; 

• Envolvimento do cliente do projeto; 

• Requerimentos básicos bem definidos; 

• Objetivos claros; 

• Equipe com as competências necessárias; 

• Suporte executivo; 
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• Planejamento adequado. 

 

 Maximiano [33], em seu livro criou uma classificação dos projetos alocando-os em 

quatro grupos diferentes, de acordo com a sua complexidade e a sua incerteza, fatores que 

comprovadamente pela pesquisa do The Standish Group, apresentada na tabela 2, impactam 

fortemente a probabilidade de sucesso em projetos. 

 

 

Figura 27 – Matriz complexidade x incerteza [4;33] 

  

 Ambos os fatores, a complexidade e a incerteza, são inerentes às características do 

projeto a ser executado, independente da organização realizadora e sua maturidade. Quanto 

maior a complexidade ou a incerteza, mais difícil de serem gerenciados os projetos se tornam, 
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e consequentemente, menor é o rendimento ou a eficiência esperada no gerenciamento do 

projeto.  

 A complexidade dos projetos, e suas fases ou atividades, pode ser medida de acordo 

com o número de variáveis envolvidas nos mesmos. São exemplos destas variáveis: 

• Número de pessoas envolvidas; 

• Número de disciplinas envolvidas; 

• Número de instalações do projeto; 

• Distância entre as instalações do projeto; 

• Variedade das informações a serem gerenciadas; 

• Quantidade de organizações envolvidas; 

• Volume financeiro; 

• Duração do projeto. 

 

 Da mesma forma que a complexidade, conforme Maximiano [33], a incerteza também 

é uma característica inerente aos projetos que influencia diretamente a eficiência do 

gerenciamento dos projetos. É um dos fatores que causam a geração de entropia na analogia 

apresentada mais adiante, e também condizente com o trabalho de Bushuyev e Sochnev [10]. 

 A incerteza é uma escala que mensura o grau de desconhecimento, ou risco, quanto ao 

resultado final do projeto. De acordo com Maximiano, quanto maior a incerteza, mais 

imprecisas são as definições iniciais do projeto e por conseqüência, mais impreciso o 

planejamento do projeto, e então com maior probabilidade de uma baixa eficiência e alta 

chance de insucesso. 
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 Exatamente devido aos diversos fatores de incertezas existentes nos projetos (que por 

definição são únicos, e portanto jamais foram executados anteriormente), muitos artigos sobre 

o assunto gerenciamento de riscos estão sendo elaborados, e muitas empresas especializadas 

nesta disciplina estão em evidência. 

 Há diversos outros estudos ainda relacionam especificamente a maturidade dos 

processos da organização e sistemáticas padronizadas de gestão de projetos com o sucesso dos 

projetos, como os realizados por Milosevic e Patanakul [02] e Cooke-Davies e Arzymanow 

[23]. 

 Milosevic e Patanakul definem o gerenciamento padronizado de projetos (SPM) como 

um conjunto de técnicas e metodologias padronizadas de gestão de projetos que impactam 

diretamente no desempenho do projeto. No artigo apresentado, os autores propõem após 

análises empíricas em questionários respondidos por empresas de desenvolvimento de 

software e novas tecnologias (pesquisa e desenvolvimento), que a aplicação de técnicas e 

metodologias padronizadas de gestão de projetos e a maturidade dos processos da organização 

impactam positivamente no sucesso de um projeto.  

  No estudo também é apresentada uma revisão bibliográfica que aponta os 

principais fatores críticos de sucesso, tomados como hipóteses a serem testadas pela análise 

empírica. São eles: 

 

• Processos de gestão de projetos padronizados; 

• Organização de projetos padronizada; 

• Sistemas de informações e comunicações de projeto; 

• Ferramentas padronizadas; 
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• Medições de desempenho padronizadas; 

• Cultura de gestão de projetos madura; 

• Liderança desenvolvida. 

 

 Na análise de correlação realizada no estudo, a partir das respostas dos questionários, 

todos os fatores apresentaram correlações positivas, porém apenas os itens processos de 

gestão de projetos padronizados, ferramentas padronizadas e liderança desenvolvida 

apresentaram-se estatisticamente significativos. Ainda assim percebe-se que a intenção dos 

autores era provar a correlação positiva dos fatores ligados aos sistemas padronizados de 

gestão de projetos, e todos os fatores apresentados têm relação com o próprio SPM, o que 

torna discutível a tendência neste estudo. Porém da mesma forma, neste estudo, pode-se 

concluir que a maturidade dos projetos da organização impacta no sucesso dos projetos. 

 Também discursam em seu estudo [02] sobre fatores que afetam especificamente os 

projetos estudados (de alta tecnologia): a incerteza tecnológica, a complexidade do sistema e 

o risco envolvido nestes projetos. Eles sugerem que estes fatores afetam negativamente na 

probabilidade de sucesso dos projetos, sendo necessárias consistentes técnicas de gestão para 

monitoramento e controle destes fatores. 

 Outro estudo focando a maturidade das organizações em gerenciar projetos foi 

realizado por Cooke-Davies e Arzymanow [23], no qual os autores, reconhecendo o impacto 

da maturidade no sucesso dos projetos realizados pela organização, realizaram uma 

investigação nas variações de maturidade no processo de empresas de 6 segmentos diferentes, 

buscando como objetivo determinar a posição relativa das empresas farmacêuticas em relação 

às mais maduras. A partir de brainstormings e avaliações por processo Delphi, identificaram 

10 domínios da maturidade de uma organização, e desenvolveram um questionário com 18 
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questões aplicados à 31 projetos em organizações diferentes, visando em cada domínio criar 

uma medida de maturidade na escala de 0 (piores práticas) a 5 (melhores práticas) para 

permitir a comparação entre as diferentes indústrias. Os 10 domínios apresentados são: 

 

1. Cultura em gestão de projetos; 

2. Liderança; 

3. Negócios voltados à projetos; 

4. Ambiente multi-projetos; 

5. Sistemáticas de gestão de projetos; 

6. Empoderamento dos gerentes de projetos; 

7. Sistemas de informação; 

8. Formação de equipes de projetos; 

9. Competências das equipes de projetos; 

10. Organização funcional. 

 

 Após a aplicação dos questionários e o tratamento dos dados, os autores apresentaram 

o gráfico da figura 28, comparando a indústria farmacêutica a outras indústrias, segundo os 

autores mais maduras. 

 A grande conclusão que se pode ter ao observarem-se os resultados, que também é 

apresentada pelos autores, é que as indústrias de mais tradição nos processos orientados a 

processos, como o segmento de defesa, construção e óleo e gás têm geralmente processos 
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mais maduros, principalmente devido ao aprendizado organizacional e ao desenvolvimento da 

cultura nestas organizações. 

 

 

Figura 28 – Comparação das indústrias farmacêuticas com outras mais “maduras” [23] 

 

 Westerveld [32] também apresenta um trabalho relacionando fatores críticos com o 

sucesso dos projetos (e, novamente, com a eficiência do mesmo) e com a maturidade dos seus 

processos. Ele apresenta uma tabela (tabela 4) com diversos fatores críticos de sucesso de 

acordo com diversos autores renomados, relacionando-os com seu “Modelo de Excelência em 
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Projetos”, procurando comprovação de que seu modelo é coerente com o apresentado por 

diversos outros autores.  

 

Tabela 4 – Fatores críticos para o sucesso dos projetos [32] 

Fatores do
"Modelo de Excelência em Projetos" Morris e Hough Munns  e Bjeirmi Belassi e Tukel Pinto e Slevin

Liderança e equipe Fatores humanos Fatores Humanos Uso de habilidades 
gerenciais

Recrutamento de pessoal
Resolução de problemas

Política e estratégia Definição de projeto Controle e monitoramento

Gerenciamento dos interessados Política e fatores sociais Relações com o cliente Comunicação com o cliente

Recursos Finanças Uso de tecnologias
Estimativas preliminares

Gerenciamento do projeto Prazo e projeto Administração eficiente Prazo Atividades técnicas

Critérios de sucesso Lucro Aceitação do cliente

Fatores externos Urgência de entrega Objetivos Fatores do gerente de projeto
Ambiente externo

Suporte da gerência
Ambiente externo  

 

 Outro estudo muito abrangente foi realizado por Cooke-Davies [29], que lhe rendeu o 

título de PhD, no qual ele apresenta três perguntas que levaram-no à identificação de forma 

empírica dos fatores críticos de sucesso dos projetos, de acordo com estudos realizados em 70 

empresas multinacionais. 

 A primeira pergunta, “Quais fatores são críticos para o sucesso no gerenciamento de 

projetos?”, gerou uma pesquisa em 136 projetos de 23 organizações (não demonstrada no 

artigo), que apontou práticas críticas ao sucesso da gestão de projetos: 

 

• Treinamentos em gestão de riscos; 

• Maturidade dos processos, especialmente em gestão de riscos; 

• Divisão formal de responsabilidades nos projetos; 

• Planejar a duração dos projetos para no máximo 3 anos (idealmente um ano); 
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• Ter um processo de mudanças de escopo bem definido; 

• Manter a integridade das linhas de base do planejamento. 

 

 A segunda pergunta, “Quais fatores são críticos para o sucesso de um projeto 

individualmente?”, apresentou como principal fator nas organizações estudadas o alinhamento 

e cooperação entre a gerência de projeto e as gerências funcionais. 

 A terceira pergunta, “Quais fatores levam consistentemente ao sucesso dos projetos?”, 

levou às conclusões de que o alinhamento estratégico da organização com os programas de 

gerenciamento de projetos impacta diretamente na maturidade, e consequentemente no 

sucesso dos projetos. 

 Outro estudo bastante abrangente e interessante da literatura que objetivou apontar 

fatores críticos para o sucesso do gerenciamento dos projetos foi proposto por Bellassi e 

Tukel [26]. Os autores buscaram agrupar os fatores de sucesso para explicar as interações 

entre os mesmos, não só a identificação de listas de fatores individuais. A figura 29 apresenta 

o sistema de interações proposto. 

 Diversos outros estudos mostram fatores de impacto no gerenciamento de projetos de 

itens como o planejamento no estudo de Dvir, Raz e Shenhar [27], o gerenciamento de 

recursos humanos, conforme estudo realizado por Belout e Gauvreau [28], e outros diversos 

fatores como no exemplo do famoso estudo de Dvir, Lipovtesky, Shenhar e Tishler [30], que 

foi base de muitos outros estudos, inclusive apresentados neste texto, que porém apresentam 

os mesmos fatores já bastante discutidos neste capítulo. 



  83  

 

Figura 29 – Grupos de fatores e suas inter-relações com o sucesso de um projeto [26]  

 

3.5. Fatores críticos de sucesso – proposição de análise 

 

 De forma geral, conforme apropriadamente apresentado por Belassi e Tukel [26], 

existem muitos estudos sobre os fatores críticos de sucesso que simplesmente apresentam 

listas contendo diversos fatores que realmente impactam no sucesso dos projetos (como no 

exemplo da tabela 4). Uma das dificuldades, ou melhor, o que poucos estudos até agora 

fizeram, é propor análises que agrupem estes fatores de forma que os mesmos possam ser 

avaliados e mensurados com objetivo de se predizer, ao menos qualitativamente, quando um 

projeto realizado por uma determinada organização num determinado ambiente tem boas 

probabilidades de obter sucesso ou não. 
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 Após criteriosa análise dos fatores críticos apresentados no item 3.4 deste capítulo, 

propõe-se que a eficiência no gerenciamento de projetos, e portanto o seu sucesso, depende 

basicamente de três grupos de fatores, que podem ser mensurados e classificados: 

 

1) Complexidade do projeto; 

2) Incerteza envolvida no projeto; 

3) Competências da organização realizadora. 

 

 A variável complexidade depende exclusivamente das características do projeto. Pode 

ser mensurada de acordo com o número de variáveis a serem gerenciadas como tamanho, 

equipe, tempo e volume financeiro. O segundo grupo, a incerteza, é relacionado diretamente 

com os riscos do projeto, dependendo das características do próprio projeto e do ambiente 

tecnológico, político, econômico e social em que ele está inserido. Já o terceiro grupo depende 

diretamente da maturidade dos processos da organização realizadora, representada pela sua 

cultura, suas competências, suas políticas e pela equipe do projeto, sendo que é dividido nas 

categorias estratégica e tática, conforme sugerido por Patah [7]. 
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Figura 30 – Grupos de fatores de sucesso na gestão de projetos 

 

 Procura-se a seguir definir os grupos de fatores propostos e sugerir formas de 

mensuração e análise, identificando de que forma os mesmos se relacionam com os outros 

fatores e consequentemente com a eficiência na gestão dos projetos. 

 

3.5.1. A Complexidade 

  

 Maximiano [33] em seu livro propôs uma classificação dos projetos em quatro 

quadrantes, de acordo com a sua complexidade e a sua incerteza, já exemplificada na figura 

27.  
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 Ambos os fatores, a complexidade e a incerteza, são inerentes às características do 

projeto, independente dos processos e da maturidade da organização realizadora. A incerteza 

depende também do ambiente externo em que o projeto se encontra. Quanto maior a 

complexidade ou a incerteza, mais difícil de serem gerenciados os projetos se tornam, e 

consequentemente, menor é o rendimento ou a eficiência teórica esperada no gerenciamento 

do projeto e, portanto, menores as chances de ele ser bem sucedido. 

 A complexidade dos projetos, e suas fases ou atividades, pode ser medida de acordo 

com o número de variáveis envolvidas nos mesmos, conforme verificado no estudo do The 

Standish Group [17-19]. São exemplos destas variáveis: 

 

• Número de pessoas envolvidas. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nas 

equipes de projeto e como interessadas no projeto, maior o número de canais de 

comunicação (cresce exponencialmente com o aumento do número de pessoas) a se 

gerenciar e consequentemente maior a dificuldade controlar as informações e conflitos 

do projeto; 

• Número de disciplinas e especialidades envolvidas. Principalmente nas grandes 

organizações com estruturas funcionais tradicionais, a barreira de comunicação criada 

entre as diferentes gerências funcionais prejudica a integração do projeto; 

• Número de instalações físicas do projeto e distância entre as instalações do projeto. 

Quanto mais complexo o projeto, e com mais instalações distantes entre si, mais difícil 

fica o gerenciamento e controle das informações e de integrar as atividades do projeto; 

• Quantidade de organizações envolvidas. Da mesma forma que as barreiras entre 

departamentos funcionais, as barreiras entre organizações prejudicam a integração do 

projeto; 
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• Volume financeiro e duração do projeto. O volume financeiro (faturamento) de um 

projeto e sua duração são dois dos principais indicadores de sua complexidade. Quanto 

maior o volume, maior o indicativo de número de atividades, recursos, organizações e 

tecnologia envolvidos, dificultando mais uma vez a integração de todos os itens do 

projeto. Da mesma forma que o volume financeiro, a duração do projeto denota o 

número de atividades e portanto um projeto mais complexo. 

 

 A influência da complexidade no sucesso do gerenciamento de projetos e 

especialmente na eficiência do gerenciamento, foi claramente demonstrada pela pesquisa 

realizada pelo The Standish Group. Na tabela 2, fica claro que quanto menor o volume, a 

equipe ou o mesmo o tempo do projeto, ou seja, quanto menor a complexidade do mesmo, 

maior o sucesso, e maior a eficiência do mesmo. 

 Portanto conclui-se que identificando o número de variáveis que compõem o projeto, 

pode-se mensurar a complexidade do mesmo. É apresentada no capítulo 5, na descrição do 

procedimento utilizado para realização do estudo de caso, uma ferramenta desenvolvida com 

intuito de se mensurar a complexidade dos projetos estudados, criando uma escala que pode 

ser utilizada para analisar a complexidade de diferentes projetos e, consequentemente, seu 

impacto na eficiência dos mesmos. 

 

3.5.2. A Incerteza 

  

 Conforme Maximiano [33], a incerteza é uma característica inerente aos projetos e ao 

ambiente no qual eles estão inseridos que influencia diretamente a eficiência do 

gerenciamento dos projetos.  
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 A noção de incerteza está diretamente ligada à definição de riscos. Risco é uma 

medida da probabilidade e da conseqüência de não atingir um determinado objetivo [16]. Os 

componentes principais dos riscos são então: 

 

• A probabilidade de ocorrência de um determinado evento; 

• O impacto (normalmente financeiro) que a provável ocorrência do evento ocasionaria. 

 

 Um determinado evento de risco pode então ser classificado e mensurado de acordo 

com sua probabilidade de ocorrência e a magnitude de seu impacto. 

 

Figura 31 – Classificação dos riscos de acordo com a probabilidade e impacto [16] 
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 Para que seja possível realizar esta classificação, no PMBOK são apresentadas as 

ferramentas mais utilizadas de análise e gerenciamento de riscos, que normalmente seguem os 

seguintes processos: 

 

1. Identificação dos riscos; 

 

 Este processo visa, por meio de experiência dos integrantes das equipes de projeto e 

técnicas de criativas como o brainstorming, identificar todos os possíveis eventos de risco que 

podem afetar negativa ou positivamente o projeto. 

 Um exemplo de ferramenta de identificação dos riscos é dado pela figura 32, que 

mostra a estrutura de um Risk Breakdown Structure (RBS), na qual os eventos de risco são 

identificados para cada um dos temas propostos pela RBS. 
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Figura 32 – Exemplo de ferramenta de identificação de riscos  

 

2. Análise qualitativa dos riscos; 
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 Este processo visa, após a identificação dos riscos, realizar uma análise qualitativa 

para identificar de forma preliminar qual a classificação de cada evento de risco, como no 

exemplo da figura 31. 

 Um exemplo de ferramenta usada neste processo é a mostrado na figura 33, que 

apresenta a tabela Impacto x Probabilidade, que define se um risco é alto, considerável ou 

desprezível para uma organização de acordo com parâmetros de probabilidade e impacto pré-

definidos. 

 

X
Impacto Baixa Média Moderada Alta Muito Alta

1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
2 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3
3 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55
4 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75
5 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85
6 0,18 0,36 0,54 0,72 0,9
7 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95
8 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Classes:

C Risco Desprezível face à classificação de Probabilidade x Impacto, não são necessárias ações preventivas e de contingência.
B Risco Considerável. É necessário planejar ações de contingência.
A Risco Alto, com necessidade de controle e gerenciamento especial com ações preventivas e de contingência.

Probabilidade

 

Figura 33 – Classificação de riscos conforme tabela de probabilidade e impacto 

 

3. Análise quantitativa dos riscos; 

 

 Após a classificação qualitativa dos riscos na matriz de probabilidade e impacto, os 

riscos considerados altos pela organização devem ser quantificados, e portanto a análise 

quantitativa é realizada.  

 Os fatores de probabilidade e impacto são calculados com base em informações mais 

detalhadas de cada evento de risco e ponderados para que seja calculada a exposição total a 

riscos do projeto, e as ações de mitigação e contingência definidas. A exposição total a riscos 
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de um determinado projeto pode ser calculada pela soma dos impactos (I) multiplicados pela 

probabilidade (p) de cada risco identificado e analisado, conforme equação 12: 

 

)( IpR ⋅∑=   (12) 

 

 Com o cálculo da exposição total ao risco do projeto, em relação ao volume total do 

projeto, pode-se calcular então a incerteza total envolvida no projeto, e relacionar este 

indicador com a eficiência esperada no gerenciamento de projetos, pois quanto maior a 

incerteza associada, menor a eficiência esperada para o projeto. 

 

4. Planejamento de resposta aos riscos; 

 

 Para cada risco de valor considerado alto pela organização, a equipe de projetos deve 

propor um plano de resposta aos riscos, definindo ações de contingência que serão executadas 

a partir do momento da ocorrência do risco e ações preventivas, visando mitigar ou até 

mesmo anular os impactos dos eventos de risco identificados que sejam prejudiciais ao 

projeto. Da mesma forma, os riscos que sejam considerados como oportunidades, ou seja, que 

atuam de forma positiva nos objetivos do projeto, devem ser potencializados. 

 

5. Controle e monitoramento dos riscos. 

 

 Este processo visa monitorar os eventos de risco, para que as ações preventivas sejam 

constantemente executadas e controladas e as ações de contingência do plano de resposta aos 
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riscos sejam tomadas no momento em que os riscos ocorram, para que se possa realizar 

mitigação dos impactos dos eventos de risco do projeto. 

  

3.5.3. Competências da organização realizadora 

 

 A maior parte dos fatores críticos de sucesso (FCS), estudados e propostos no item 

3.4, se relaciona com as competências da organização realizadora do projeto, que pode ser 

mensurada pela maturidade dos processos de gestão de projetos de tal organização. Portanto 

para que seja possível analisar o impacto da maturidade na eficiência dos projetos, é 

necessário que existam meios de mensurar o nível de maturidade das organizações. 

 Conforme proposto também no item 3.4, os fatores críticos que compõe o grupo 

“Competências da organização realizadora” podem ser sub-agrupados nas categorias tática e 

estratégica. A tabela 5 apresenta um resumo com os fatores relativos às competências da 

organização realizadora mais citados entre as fontes estudadas. 
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Tabela 5 – Resumo dos fatores críticos mais citados entre as fontes estudadas 

Fatores estratégicos Fatores táticos
Apoio da alta administração Iniciação e definição de objetivos

Cultura voltada ao gerenciamento de projetos Alocação de recursos

Adequação da estrutura organizacional Empoderamento dos gerentes de projetos

Alinhamento dos objetivos da empresa com o gerenciamento dos
projetos Habilidades e experiência do gerente do projeto

Programa corporativo de gestão de projetos padronizada Simplicidade da documentação dos projetos

Alinhamento dos projetos com o planejamento estratégico da
empresa Relacionamento e comunicação com o cliente

Estrutura funcional adequada à gestão de projetos Sistemáticas de controle de mudanças do projeto

Política de gestão de projetos desenvolvida Conhecimento e competências da equipe do projeto

Uso de sistemas informatizados de gerenciamento de projetos como
ferramenta

Uso de ferramentas padronizadas de controle

Documentação e uso de lições aprendidas de projetos anteriores

Práticas de planejamento e gerenciamento de recursos, custos,
prazo, riscos, comunicação, qualidade, integração suprimentos e 

Planejamento detalhado e revisado do projeto

Gestão eficaz dos recursos humanos do projeto  

 

 Existem modelos de maturidade em gerenciamento de processos desenvolvidos por 

inúmeras instituições, porém se destaca no mercado o modelo CMM, ou Capability Maturity 

Model, desenvolvido pela Carnegie Mellon`s Software Engineering Institute em 1987. Este 

modelo, utilizado em larga escala mundialmente, tornou-se então uma definição dos padrões 

de maturidade dos processos de uma organização. 

 Os níveis de maturidade de processos definidos pelo modelo CMM são: 

 

1. Inicial – Os processos ocorrem ao acaso sem resultados previsíveis; 

2. Gerenciado – Os processos repetitivos são executados em nível de projeto; 

3. Definição – Os processos são definidos, entendidos e aplicados em uma perspectiva 

organizacional; 
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4. Quantificação – A qualidade e o desempenho dos processos são medidos 

quantitativamente e são base para a tomada de decisões; 

5. Otimização – A qualidade e desempenho dos processos são melhorados constantemente; 

  

 Seguindo a linha de padronização e maturidade em processos, o PMI [06], publicou 

em 2003 um modelo de maturidade específico para o gerenciamento de projetos, chamado de 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), que tem como visão “criar um 

modelo de maturidade endossado entusiasticamente e reconhecido no mundo inteiro como 

padrão para o desenvolvimento e avaliação das capacidades de gerenciamento de projetos 

dentro de uma organização”. 

 Segundo Patah [04], o grau de maturidade em gerenciamento de projetos de uma 

organização mede o quanto esta organização já caminhou em direção da excelência em gestão 

de projetos e o quanto os processos da mesma estão orientados aos seus projetos. Fornece 

então informações sobre a cultura organizacional e sua eficiência no gerenciamento de 

projetos. Está diretamente ligado ao conceito de aprendizagem organizacional. 

 E por sua vez, esse aprendizado está ligado à instituição de sistemas, ferramentas e 

processos que proporcionem condições às suas equipes converterem o conhecimento 

individual para os times de trabalho e consequentemente para os processos da organização. 

 O modelo OPM3 classifica a maturidade em gerenciar projetos de uma organização 

nos níveis de projeto, programa (conjunto de projetos) e portfolio (conjunto de programas da 

organização), com os seguintes níveis de maturidade: 

 

• Padronização (standardize); 
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• Medição (measure); 

• Controle (control); 

• Melhoria contínua (continuous improvement). 

 

 Nesta classificação, o nível mais baixo de maturidade é o nível de padronização, e o 

mais alto é o nível de melhoria contínua, conforme apresentado na figura 34. 

    

 

Figura 34 – Níveis de maturidade e dimensões do OPM3 [06]  

 

 O modelo é baseado nas melhores práticas estudadas pelo PMI, com base nos 

processos de gerenciamento de projetos proposto pela instituição e exemplificados no capítulo 
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3.1 deste texto, em mais de 3000 empresas associadas ao PMI no mundo. O modelo busca 

então classificar a maturidade dos projetos levando em conta os seguintes pontos estratégicos 

[04]: 

 

• O gerenciamento de projetos em uma organização não é simplesmente a metodologia 

de gerenciamento de projetos; 

• O domínio estratégico incorpora mais que sistemas de entrega de múltiplos projetos de 

gerenciamento de projetos; 

• O modelo deve reunir ambas as atividades que alinham os projetos às prioridades 

estratégicas e à infra-estrutura que habilita o ambiente de projetos; 

• O modelo deve fortalecer a ligação entre a estratégia organizacional e a execução 

fazendo com que os resultados dos projetos igualem o sucesso organizacional 

(alinhamento entre os níveis táticos e operacionais); 

• O modelo deve incorporar capacidades que diferenciam organizações que podem 

traduzir a estratégia organizacional repetidamente e fornecê-la em resultados de 

sucesso de projetos; 

• Rotinas organizacionais podem fazer com que os processos possam ser direcionados 

por prioridades estratégicas, incluindo a priorização de projetos, o gerenciamento do 

portfolio de projetos e o gerenciamento do ambiente organizacional. 

 

 O PMI apresenta o conceito de que o modelo de maturidade OPM3 é uma ponte entre 

a estratégia organizacional e a implementação bem sucedida do gerenciamento de projetos, o 

que vem a fortificar a conclusão de que as competências de uma organização, com seus 
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fatores estratégicos (estratégia organizacional) e táticos (implementação do gerenciamento de 

projetos), podem ser mensuradas e analisadas a partir de um modelo de maturidade de seus 

processos. 

 O modelo OPM3 funciona a partir de três componentes: conhecimento, auto-análise e 

melhoria. Conhecimento é relacionado com a necessidade de se estabelecer um padrão em 

que serão aplicadas as melhores práticas em gestão de projetos. No caso do OPM3 o padrão 

utilizado é o PMBOK [07], o mesmo utilizado como padrão neste texto. Auto-análise é 

relacionada com a ferramenta de avaliação criada pelo PMI que permite à organização a se 

avaliar em relação às competências e melhores práticas do mercado, de acordo com a 

ferramenta do OPM3. Após a análise da organização envolvida, o modelo apresenta seu 

resultado mostrando qual a maturidade da organização em cada dimensão envolvida, projetos, 

programas e portfolio, disponibilizando uma lista das competências e melhores práticas que 

podem ser desenvolvidas na organização para a melhoria de seus processos. Um ciclo de 

análise pode se repetir após a implementação das melhorias propostas. 

 Existem também outros modelos de determinação da maturidade em gerenciamento de 

projetos, como o modelo de Kerzner [16] e o de Westervel [32], entretanto, devido à 

abrangência e às fontes utilizadas para o seu desenvolvimento, o OPM3 é o mais utilizado e 

considerado o mais completo, com um banco de dados on-line capaz de possibilitar a 

comparação com todas as outras empresas que já realizaram a avaliação.  

 Como então a maturidade foi definida [04] como um aprendizado que está ligado à 

instituição de sistemas, ferramentas e processos que auxiliem seus colaboradores a 

converterem o conhecimento individual para os times de trabalho e consequentemente para a 

organização, conclui-se que a análise da maturidade por meio desta ferramenta, ou de outra 

similar, analisa todos os fatores críticos de sucesso do grupo “Competências da organização” 

e compara-os com as melhores práticas do mercado, sendo assim então coerente imaginar que 
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quanto mais madura a organização, ou seja, quanto mais suas competências estejam 

desenvolvidas, mais ela atende a tais fatores críticos, e portanto maior é a eficiência do 

gerenciamento de projetos na organização. 
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4. PROPOSIÇÃO DA ANALOGIA 

 

4.1.  Alguns conceitos básicos da Termodinâmica 

 

 Termodinâmica, de acordo com Van Wylen, Sonntag e Borgnakke [01] é a ciência da 

energia e da entropia. A Termodinâmica estuda o calor, o trabalho e as propriedades das 

substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho. A base da Termodinâmica, como a de todas as 

ciências é a observação experimental e suas descobertas foram formalizadas através da 

publicação de trabalhos de pesquisa formulando suas leis fundamentais, conhecidas como lei 

zero, primeira e segunda leis da Termodinâmica, que serão apresentadas brevemente neste 

texto. São exemplos de sistemas termodinâmicos: 

 

• Turbinas; 

• Compressores; 

• Motores a combustão; 

•  Pistões; 

• Centrais termoelétricas; 

• Células de combustível; 

•  Aparelhos de ar condicionado. 
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 Todos estes sistemas termodinâmicos apresentados têm como característica comum a 

transformação da energia das substâncias envolvidas nos seus processos térmicos em trabalho 

ou calor, além de nos casos reais apresentarem uma perda dessa energia inicial no sistema 

caracterizada pela entropia, entidade que será apresentada mais a frente no texto e que 

contribui na definição do rendimento (ou eficiência) dos processos, portanto importantíssima 

na analogia desenvolvida neste trabalho. 

 A palavra termodinâmica teve origem na junção de dois vocábulos gregos, therme 

(calor) e dynamis (força), e foi inicialmente desenvolvida para estudar a transformação de 

calor em trabalho, visando aperfeiçoar as primeiras máquinas a vapor.  

 Suas raízes mais profundas [40] são encontradas nos trabalhos de Euler (1753), Black 

(1757), Lambert (1779) e Lavoisier (1784). No começo do século dezenove tem-se publicados 

os trabalhos de Biot (1804), Fourier (1808/22) e Laplace (1816/22). Entretanto o trabalho de 

Carnot, em 1824, pode ser considerado o marco inicial da Termodinâmica. 

 A partir de então a teoria recebeu várias contribuições, sendo modificada entre 1850 e 

1854 através da substituição da teoria calórica pelo conceito de que calor e trabalho são 

uniforme e universalmente conversíveis, conforme experimentalmente demonstrado por Joule 

em 1847.  

 Todos os estudos na área da termodinâmica, baseiam-se em suas leis fundamentais. De 

forma resumida, a Lei Zero da Termodinâmica define que “Dois corpos, separadamente, 

em equilíbrio térmico com um terceiro, também estão em equilíbrio térmico entre si”. Esta lei 

constitui a base da medição da temperatura, porque por exemplo, podemos colocar escalas 

num termômetro de mercúrio e sempre que um corpo tiver igualdade de temperatura com o 

termômetro podemos dizer que o corpo apresenta a temperatura lida no termômetro [01].  
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 Já a Primeira Lei da Termodinâmica enuncia que  para qualquer ciclo percorrido por 

um sistema, a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho.  

∫ ∫= WQ δδ   (13) 

 

 O símbolo da integral cíclica do calor (Q) transferido [01], representa o calor líquido 

transferido durante o ciclo, assim como a integral cíclica do trabalho (W) representa o 

trabalho líquido do ciclo. A primeira lei trata da conservação da energia durante o processo e 

diz que uma quantidade de calor Q pode produzir um trabalho equivalente W e vice-versa. 

Calor e trabalho são equivalentes de acordo com esta lei.  

 Definem-se propriedades como as características de um sistema. Algumas 

propriedades são bastante comuns, diretamente mensuráveis e familiares como os exemplos 

temperatura (T), pressão (P), volume (V), e massa (m).  

 Porém existem também propriedades que não são diretamente mensuráveis, como a 

entropia (S) e a energia interna (U), que são definidas e calculadas a partir dos princípios da 

Termodinâmica. As propriedades podem ser intensivas (independentes da massa da 

substância), como temperatura e pressão, e extensivas (proporcionais à massa) como entropia 

e volume específico. 

 As substâncias termodinâmicas como a água, por exemplo, podem existir em diversas 

fases (líquido, gasoso, etc.). Se ela é inicialmente líquida pode tornar-se vapor, depois de 

aquecida, ou sólida quando resfriada. A fase é definida como uma quantidade de matéria 

totalmente homogênea. E em cada fase, as substâncias podem existir em várias pressões, 

volumes específicos e temperaturas, ou seja em vários estados.  

 A partir das propriedades das substâncias, pode-se definir o estado que pode ser 

identificado ou descrito por certas propriedades macroscópicas observáveis em equilíbrio 
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[01]. É também chamado de estado de equilíbrio. Cada estado é definido por determinadas 

propriedades e cada propriedade tem sempre o mesmo valor em determinado estado, 

independentemente do processo.  

 Quando o valor de pelo menos uma propriedade de um sistema se altera, é definida 

uma mudança de estado. O “caminho” definido pela sucessão de estados pelo que o sistema 

percorre é chamado de processo. 

 Um processo ideal é o chamado processo de quase-equilíbrio [01]. Um processo de 

quase-equilíbrio é aquele em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal e todos 

os estados pelos quais o sistema passa durante o processo podem ser considerados como 

estados de equilíbrio. Muitos dos processos reais podem ser modelados, com boa precisão, 

como processos de quase-equilíbrio. Por isso os processos de quase-equilíbrio servem de 

modelos para os processos reais e simplificam o entendimento dos processos e os cálculos 

Termodinâmicos. 

 O prefixo iso é usado para designar um processo no qual uma dada propriedade 

permanece constante. Por exemplo, uma transformação isotérmica é aquela em que a 

temperatura permanece constante, uma transformação isobárica é uma transformação em que 

a pressão não varia, numa transformação isocórica, o volume permanece constante. 

 Define-se, também um ciclo termodinâmico quando o sistema regressa ao seu estado 

inicial ao fim dos processos que o descrevem. Ou seja, para um ciclo, os estados inicial e final 

do sistema são o mesmo. Os valores das propriedades do sistema não sofrem alterações ao 

completar-se um ciclo. 

 

 Um dos conceitos muito importantes na termodinâmica é o conceito de energia. A 

energia é uma entidade difícil de ser conceituada, mas sua principal qualidade é a capacidade 
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de provocar mudanças, de produzir efeitos. A energia [01] pode ser acumulada num sistema e 

também pode ser transferida de um sistema para outro (por exemplo, na forma de calor).  Em 

geral o trabalho e o calor são considerados como as formas de transferência de energia entre 

os sistemas. O trabalho é caracterizado se o seu único efeito sobre o meio puder ser o 

levantamento de um peso com uma determinada força através de um deslocamento. O calor é 

definido como a forma de transferência de energia através da fronteira de um sistema, a uma 

dada temperatura, a um outro sistema (ou ao meio), que apresenta uma temperatura inferior, 

em virtude da diferença entre as temperaturas dos dois sistemas (lei zero). 

  No caso de um processo qualquer, chamado de processo 1-2, que leva o 

sistema do estado 1 ao estado 2, temos o seguinte balanço de energia definido pela primeira 

lei da termodinâmica [2]: 

2
112

2
1 WEEQ +−=    (14) 

 

 No balanço da equação 14, 2
1Q é o calor transferido para o sistema durante o processo 

do estado 1 ao estado 2, E1 e E2 são os valores inicial e final da energia do sistema, 

respectivamente, e 2
1W  é o trabalho realizado pelo sistema durante o processo. 

 Ou seja, o balanço de energia, de acordo com a primeira lei da Termodinâmica, diz 

que a diferença de energia observada entre os estados 1 e 2 do processo estudado, caso ele não 

tivesse perda de calor para o ambiente e consequentemente 2
1Q = 0 (caso ideal), seria 

exatamente o valor do trabalho gerado: 

21
2

1 EEW −=   (15) 
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 Esta observação é extremamente importante para o desenvolvimento da analogia pois 

conforme apresentado no capítulo 3, a metodologia de EVM propõe que a diferença entre o 

orçamento antes e após uma atividade de projeto (ou seja, o custo de uma atividade), é 

exatamente o valor agregado. Este conceito assemelha-se bastante ao apresentado na equação 

15. 

 A teoria da exergia [41] diz que a energia pode ser ordenada, desordenada ou um 

conjunto das duas formas. A parcela da energia chamada de ordenada, ou exergia, é 

conceitualmente explicada como a parte da energia capaz de ser convertida em qualquer outra 

forma de energia, ou seja, é a energia reversível, capaz ser transformada e de realizar trabalho 

num sistema.  

 O trabalho pode ser então definido como a energia ordenada em trânsito de um sistema 

para outro e quanto maior a conversão de energia desordenada em ordenada num processo, 

maior o rendimento ou a eficiência do mesmo. 

 A Segunda Lei da Termodinâmica, de acordo com Van Wylen, Sonntag e Borgnakke 

[01], de entendimento menos intuitivo que a primeira, envolve o fato de que os processos 

ocorrem num determinado sentido, e não no oposto, o que define a ireversibilidade dos 

processos. Há dois enunciados clássicos da segunda lei, o enunciado de Kelvin-Planck e o 

enunciado de Clausius, derivados de observações experimentais e comprovados também 

empiricamente. 

Kelvin-Planck: É impossível construir um dispositivo que opere num ciclo termodinâmico e 

que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e troca de calor com um 

único reservatório térmico.  

 O primeiro enunciado sugere que é impossível construir um motor térmico que receba 

uma quantidade de calor a alta temperatura e produza igual quantidade de trabalho. Ou seja, é 



  106  

impossível construir um motor térmico que tenha uma eficiência térmica de 100%, sem 

perdas para o meio. 

Clausius: É impossível construir um dispositivo que opere, segundo um ciclo, e que não 

produza outros efeitos, além da transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente. 

 O enunciado de Clausius está relacionado com o refrigerador ou com a bomba de 

calor, e diz, basicamente, que para ser possível um refrigerador é necessário que o sistema 

receba trabalho do meio. Ou seja, seu coeficiente de desempenho é sempre menor do que o 

infinito. 

 De acordo com a segunda lei determina-se a eficiência ou o rendimento dos processos, 

que é a comparação entre o desempenho real de uma máquina com o seu desempenho ideal 

[1]. No caso do motor térmico, o trabalho que representa a eficiência 100% se torna 

impossível devido às perdas de calor para o meio ambiente. Quanto menos perdas o processo 

apresentar, ou seja, quanto mais próximo do ideal, maior a eficiência do processo. 

 Definem-se então o processo ideal ou reversível e o processo irreversível. O processo 

reversível [01] é definido como aquele que, tendo ocorrido, pode ser invertido e depois desta 

inversão, não se notará algum vestígio no sistema ou meio. Ou seja, é o processo ideal, que 

não causa perdas para o ambiente, que representa a eficiência de 100%, no caso de motores 

térmicos. Quando um processo é real, de acordo com a segunda lei, e tem rendimento menor 

do que 100%, ele é chamado de irreversível. 

 A segunda lei conduz a uma outra propriedade bastante ligada à exergia e à energia: a 

entropia. A entropia é uma propriedade extremamente difícil de definir, mas ela está 

intimamente ligada à irreversibilidade dos processos, quanto maior a irreversibilidade, maior a 

geração de entropia. 

 A variação da entropia de um sistema numa mudança de estado [10] é obtida por: 
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revT
QSS ∫ 






=−

δ12    (16) 

   

Como a entropia é uma propriedade, a variação de entropia (S) de uma substância, ao 

ir de um estado ao outro é a mesma em todos os processos, reversíveis e irreversíveis. Porém 

verifica-se que a variação da entropia num processo irreversível é sempre maior do que a 

variação num processo reversível que apresente o mesmo δQ e T. Isso demonstra que nos 

processos irreversíveis sempre existe a geração de entropia, então: 

 

gerS
T
Qds δ

δ
+=  (17) 

 

O termo δSger representa a geração de entropia no processo devido à existência de 

irreversibilidades no sistema. Os mecanismos de geração de entropia são os seguintes: 

 

• Atrito mecânico (dissipado na forma de calor); 

• Pelo efeito Joule em resistências elétricas; 

• Por perdas de carga em escoamentos; 

• Em trocas de calor com grandes gradientes de temperatura; 

• Em misturas de substâncias; 

• Em reações químicas; 

• Em processos de difusão. 



  108  

 

 Para estudar os processos de transformação de energia pode-se realizar a descrição dos 

balanços de energia, conforme as duas leis fundamentais, para o exemplo de um processo 

qualquer apresentado na figura 35: 

 

  

Figura 35 –Modelo de um processo termodinâmico genérico 

  

 No modelo de processo da figura 35, E representa a energia das substâncias do 

processo, Ex representa a exergia e v representa o custo daquela energia. O combustível é 

representado por Co.  

 Os insumos energéticos junto com o combustível fornecem a energia de entrada no 

sistema energético, que transforma essa energia em energia útil e apresenta perdas para o 

ambiente, representada pelos rejeitos. 

 Do modelo apresentado podemos escrever os balanços termodinâmicos: 

 

• Balanço de energia (1ª. Lei): 

ErEuEa +=   (17) 

 
 

Sistema energético 
Insumo  

energético 

Rejeitos 

 
Energia Útil 

 
Utilização 

Ea 
Exa 
va 
 

Eu 
Ex 
vu 

Er 
Ex 
vr 

Co 
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 O balanço de energia mostrado significa que a soma das entradas de energia no 

sistema (no caso apenas Ea) é igual à soma das saídas de energia do sistema. 

 

• Balanço de exergia:  

IExrExuExa ++=    (18) 

 

 Este balanço significa que a soma das entradas de exergia no sistema (no caso apenas 

Exa) é igual à soma das saídas de energia do sistema mais a irreversibilidade do processo. A 

exergia de um estado pode ser calculada por: 

( ) ( )sosTohohEx −⋅−−=   (18) 

 

 E a irreversibilidade é calculada por: 

( )12 ssToI −⋅=  (19) 

 

• Balanço de custos:  

vrErvuEuCovaEa ⋅+⋅=+⋅  (20) 

  

 As letras h e s representam respectivamente a entalpia e entropia específicos. As 

unidades dessas variáveis são 
kg
J  e 

Kkg
J
.

 respectivamente, ou seja, a energia dividida pela 

massa para a entalpia específica e a energia dividida pela massa e pela temperatura no caso da 
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entropia específica. Essas propriedades das duas substâncias estão associadas com o cálculo 

da energia e da exergia, e no caso específico da entropia, está associada com a 

irreversibilidade do processo. 

 É possível também calcular o rendimento exergético do processo, definido pela 

divisão entre a energia útil (Eu) pela diferença entre a exergia de entrada e útil (diferença de 

energia ordenada, ou trabalho no caso ideal) pela equação: 

 

ExuExa
Euex
−

=η   (21) 

 

 A partir das definições de processos, seus estados, seus balanços de energia e 

principalmente seu rendimento, ou eficiência, procura-se realizar a analogia entre a 

Termodinâmica e os processos de projetos, propondo-se um modelo análogo que possa 

auxiliar nos cálculos e nas projeções do rendimento e do sucesso no gerenciamento de 

projetos. 

 

4.2. Desenvolvimento do modelo análogo 

 

 Conforme descrito no primeiro capítulo deste texto, o objetivo principal deste trabalho 

é propor um modo de cálculo da eficiência no gerenciamento de projetos de forma tangível, 

objetiva e comparável, por meio da analogia proposta entre os processos de projetos e os 

processos térmicos.  

 A definição de eficiência em gerenciamento de projetos adotada neste texto (conceito 

meramente financeiro), é calculada pela divisão entre o custo planejado de um projeto ou 
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processo do mesmo e o custo real. Muitos autores (como apresentado no capítulo 3 deste 

texto) colocam a eficiência como uma das métricas do sucesso em gerenciamento de projetos, 

principalmente ao se tratar de projetos com fins comerciais, nos quais a lucratividade é a 

principal medida de sucesso. 

 Já Van Wylen [01] afirma que a “eficiência térmica de uma máquina onde ocorre um 

processo envolve uma comparação entre o desempenho real da máquina, sob dadas condições, 

e o desempenho que ela teria num processo ideal”.  

 Então para um projeto, poderíamos dizer que o desempenho ideal é calculado 

conforme o planejamento (custo planejado) e o desempenho real é aferido a partir dos dados 

resultantes do projeto (custo real). Assim sendo, pode-se deduzir que as duas medidas de 

eficiência são semelhantes quando se compara o trabalho realizado com a situação ideal ou 

planejada. 

 Um processo Termodinâmico e uma atividade ou fase de projeto, têm algumas 

características muito semelhantes. Ambos podem ser visualizados e modelados como 

processos conforme exemplificado nas figuras 22, 23 e 35. Ambos têm entradas, saídas, 

geração de trabalho, perdas e um rendimento, eficiência ou desempenho associado. O 

propósito da analogia proposta é escrever, a partir dos balanços de energia propostos pela 

teoria Termodinâmica, os balanços para os processos de projetos determinados pelas suas 

atividades, fases ou subprojetos, e encontrar a equação que calcule a eficiência da gestão de 

projetos.  

 Foi então pesquisado e estudado qual o sistema termodinâmico cujos processos 

térmicos mais se assemelhavam às características das atividades e fases de projetos. As 

características observadas durante a pesquisa foram: a entrada de recursos (ou substâncias 

para o caso da termodinâmica), a saída de recursos não utilizados e o trabalho executado que 

transforma custos planejados em valor agregado, conforme demonstrado pela metodologia 
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EVM. Foi também verificado que na maior parte dos projetos acontecem perdas em relação 

aos valores planejados, o que poderá ser associado com o rendimento ou eficiência que se 

quer modelar. 

 Dentre as inúmeras máquinas térmicas, tais quais motores, refrigeradores e outras 

máquinas estudadas pela Termodinâmica, estão as turbinas, que apresentam como 

característica principal a produção de trabalho a partir de uma redução de energia de um fluxo 

mássico da substância que passa pelas suas pás. Ou seja, a diferença entre a energia da 

substância antes da entrada e após a saída da turbina num processo reversível (que por 

definição possui rendimento 100%), ou ideal, é o trabalho. Quando há geração de entropia, 

que é associada à irreversibilidade, o rendimento é menor que 100%, sendo então o processo 

considerado real, e portanto irreversível, e ocorrem então perdas para o meio. 

 Para uma turbina genérica, pode-se adotar o seguinte modelo: 

 

 

Figura 36 – Modelo genérico de uma turbina [1] 

 

E1 

E2 

Wt 
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 As energias na entrada e saída do sistema modelado, que representa a turbina, são 

designadas por E1 e E2 respectivamente, e Wt é o trabalho gerado pela turbina devido ao 

processo de mudança do estado 1 para o estado 2. 

 De acordo com a primeira lei da termodinâmica, da qual deriva o conceito de 

conservação da energia, se a turbina é ideal, ou seja, se durante o caminho do processo de 

mudanças de estado de 1 para 2 não ocorrem perdas de calor para o meio e os processos 

intermediários são considerados de quase equilíbrio, temos o balanço de energia para o 

sistema, que diz que a energia na entrada é igual à energia na saída mais o trabalho gerado no 

processo: 

 

WtEE += 21   (22) 

 

 O trabalho Wt gerado pela turbina é dado então pela diferença entre a energia dos 

estados antes e após o sistema: 

 

21 EEWt −=   (23) 

 

 E1 e E2 podem ser calculados a partir da entalpia específica (h) associada aos estados 

da substância nos pontos 1 e 2 e da vazão da massa M em cada ponto estudado. Pelo princípio 

de conservação de massa, que diz que a massa que entra no sistema deve ser a mesma que sai, 

ou seja o fluxo mássico no ponto 1 é igual ao fluxo mássico no ponto 2, ou seja: 

.

2

.

.

1

.
MMM ==  (24) 

 

 Assim sendo, tem-se que : 
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1

.

.

1 hME ⋅=   (25) 

 

2

.

.

2 hME ⋅=   (26) 

 

 Nas equações 24 e 25, 
.
.

M  é a vazão mássica da substância, por se tratar de um fluxo. 

Então o trabalho, é calculado pela equação 26, e tem a mesma unidade da energia (Joules) 

como seria de se esperar, de acordo com a primeira lei da Termodinâmica.  

 

( )21
.

hhMWt −⋅=   (26) 

 

 Conforme os objetivos do trabalho, foram identificadas as propriedades análogas às 

das turbinas em projetos. Da mesma forma que a primeira lei da Termodinâmica define os 

balanços de energia em sistemas térmicos, podem-se propor os balanços de fluxos financeiros 

nos projetos, conforme proposto e exemplificado pela figura 23 no capítulo 3. Com a 

identificação das principais variáveis e propriedades análogas, foi possível modelar um 

processo análogo para as atividades de projetos que permite a proposição dos balanços. 

 

Figura 37 – Esquema do volume de controle estudado 

Processo /  
Atividade 1 

Processo /  
Atividade 2 

B2 

EV1 EV2 

Perdas (P) Perdas (P) 

B1 
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 Para o volume de controle definido na figura 37, o processo ou atividade de projeto, 

pode-se deduzir o balanço análogo ao balanço de energia, chamado aqui de balanço de custos, 

análogo à primeira lei. Os valores B1 e B2 representam respectivamente o orçamento restante 

do projeto antes e após a atividade 1. Numa situação ideal, a diferença entre B1 e B2 é 

exatamente igual ao custo da atividade, ou conforme proposto pela metodologia EVM, o valor 

agregado da atividade. O cálculo análogo à equação 23 é apresentado à seguir: 

 

21 BBEV −=   (27) 

 

 Enquanto as substâncias termodinâmicas têm como característica a massa, que define 

se as propriedades são ou não extensivas, os projetos têm os recursos como componente 

análogo das substâncias, que têm como propriedade análoga à massa a disponibilidade, 

dependente de suas características físicas. Se os recursos são pessoas, por exemplo, a 

propriedade análoga à massa são as horas de trabalho inicialmente disponíveis, se forem 

cabos, a massa é análoga ao comprimento disponível e assim por diante, medindo a 

disponibilidade inicial dos recursos de acordo com a característica que o descreve e 

quantifica, para que se possam calcular os balanços para os projetos em termos de custos, de 

acordo com o uso de recursos. 

 Para o cálculo do valor agregado EV, análogo ao trabalho na Termodinâmica, é 

necessária a definição de uma entalpia específica análoga. Na Termodinâmica, a massa é 

multiplicada pela entalpia específica (equações 25 e 26) para o cálculo da energia. No caso de 

projetos, a quantidade de recursos disponíveis antes da atividade multiplicada por um custo 

unitário é que define o orçamento antes da atividade, análogo à energia como proposto na 
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equação 27. Tal custo unitário é calculado pelo valor do orçamento antes da atividade 

dividido pela disponibilidade inicial de recursos: 

 

1

1
1 h

Bc =   (28) 

 

 No exemplo da equação 28, a disponibilidade inicial de recursos, análoga à massa, foi 

caracterizada por horas de trabalho, por exemplo, no caso dos recursos disponíveis serem 

medidos em horas de trabalho como mão-de-obra pura ou serviços de consultoria. Da mesma 

forma, a disponibilidade inicial de recursos deve cumprir a restrição apresentada na 

termodinâmica de conservação de massa. Então se define que a disponibilidade inicial de 

recursos mantém-se durante todo o projeto, ou no caso apenas da atividade, e portanto: 

 

hhh == 21   (29) 

 

 

 Ou seja, para o cálculo de 1B  e 1B  na equação 27, deve-se multiplicar o custo unitário 

( 1c  e 2c ) pela quantidade de recursos disponíveis no orçamento antes da atividade, que para 

simplificação das equações, foi representado como horas de trabalho (h) disponíveis. 

 

hcB ⋅= 11   (30) 

 

hcB ⋅= 22   (31) 
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 Da mesma forma que na Termodinâmica, a entalpia específica análoga (c), e 

consequentemente o orçamento restante do projeto (B) diminui após a realização da atividade, 

enquanto a variável análoga à massa, a disponibilidade inicial de recursos (h) permanece 

convenientemente constante. Sendo assim o cálculo do valor agregado, análogo à equação 26 

é dado por: 

 

( )21 cchEV −⋅=   (32) 

 

 Numa turbina real, os estados da substância nos pontos 1 e 2, respectivamente antes e 

depois da passagem pela turbina, podem ser definidos pelas propriedades temperatura e 

pressão na entrada e na saída do sistema como T1, p1 e T2, p2 respectivamente.  

 Pode-se exemplificar graficamente a mudança de estado por meio do diagrama 

temperatura (T) e entropia (s), como gráfico da figura 38, no qual as linhas de pressão 

constante (p1 e p2) são chamadas de isobáricas, conforme definição, pois se um processo 

acontecer ao longo desta linha, a pressão das substâncias envolvidas manter-se-á constante e 

será então um processo isobárico.  

 No diagrama da figura 38, para uma turbina ideal, o processo aconteceria sem a 

geração de entropia (s) e o processo caminharia do ponto 1 para o ponto 2iso definido pela 

temperatura T2iso e pela pressão p2. No caso de sistemas reais, o processo de mudança de 

estado passa de um ponto 1 para um ponto 2 com a mesma pressão p2 porém com uma 

entropia maior, caracterizando a geração de entropia no processo, e consequentemente uma 

irreversibilidade, e portanto com eficiência menor do que 100%. A perda pode ser calculada 

utilizando-se os conceitos de exergia e entropia. 
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Figura 38 – Gráfico temperatura x pressão 

 

 No gráfico da figura 38, a diferença entre o estado 2 caso a turbina fosse ideal (2 iso) e o 

estado real (2), caracteriza o valor da entropia gerada. A partir desta diferença de entropia e da 

temperatura de referência (T0), pode-se calcular a exergia destruída (vide figura 39), que 

caracteriza a irreversibilidade por [1]: 

 

( )12 ssToI −⋅=   (33) 

 

 Enquanto as energias na entrada e saída da turbina são designadas por E1 e E2, a 

exergia, definida como a energia ordenada no capítulo 4.1, é representada por Ex1 e Ex2 na 

entrada e saída do processo, respectivamente. O trabalho gerado é dado por Wt e I é o valor da 

energia perdida no processo, chamada de irreversibilidade. O modelo exergético é 

apresentado na figura 39. 

 

T 

s 

2iso 
2 

1 

p1 

p2 

To 
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Figura 39 – Diagrama de exergia para uma turbina 

 

 Na figura 39, no diagrama exergético, apresentam-se as exergias na entrada e saída da 

turbina (Ex1 e Ex2), o trabalho gerado pela turbina Wt e a irreversibilidade I do processo. De 

acordo com o conceito de conservação de energia, definido pela Primeira Lei da 

Termodinâmica, tem-se o balanço de exergia:  

  

 

IWtExEx ++= 21   (34) 

 

 Neste modelo gráfico fica claro entender que quanto menor a irreversibilidade gerada, 

maior é o trabalho extraído do sistema. Isso acontece porque ao se manter os estados inicial e 

final, para que seja respeitada a Primeira Lei, se o valor da irreversibilidade é menor, o 

trabalho deve ser maior, melhorando portanto o desempenho do processo. 

 A diferença de exergia específica (ou seja, a exergia dividida pela massa) pode ser 

calculada então substituindo-se as equações 26 e 33 na equação 34, divididas pelo fluxo 

mássico: 

 

Wt 

Ex1 

Ex2 

I 
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( )1202121 ssThhexex −⋅+−=−   (35) 

 

 O rendimento, ou eficiência, do sistema é finalmente calculado pela divisão entre o 

trabalho real gerado e a diferença de exergia entre os estados, que representaria o trabalho no 

caso de um processo real: 

 

21 ExEx
Wtex
−

=η   (36) 

 

 Substituindo-se as equações 26 e 35 na equação 36, tem-se então que a eficiência do 

processo termodinâmico é calculada por: 

 

( )12021

21

ssThh
hhex

−⋅+−
−

=η   (37) 

 

 

 Se o rendimento for igual a 100%, não há geração de entropia (s2 - s1 = 0), e o trabalho 

será exatamente igual à diferença de exergia, o que significa que toda a energia do sistema 

seria ordenada, ou seja a exergia seria igual à energia e não haveria perdas por geração de 

entropia no sistema. Porém é impossível construir uma turbina ideal, de acordo com as 

definições da Segunda Lei da Termodinâmica. 

 De forma análoga, da mesma maneira que para as turbinas, uma mudança de estado 

após o processo, no caso de projeto, pode ser definida pelas propriedades B1 e B2, que 

representam o orçamento restante antes e após a atividade, e a propriedade sp, análoga à 

entropia para o caso de projetos projetos, a ser definida mais adiante neste capítulo, que define 

o valor da perda financeira numa atividade ou processo do projeto. 
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 Pode-se então exemplificar para os projetos o gráfico B x sp, análogo ao gráfico T x s 

apresentado na figura 38. No gráfico da figura 40, o elemento análogo às linhas isobáricas são 

as linhas de “porcentagem para completar o projeto constante”. Isso ocorre porque mesmo 

após uma atividade que ocorra conforme ou não ao planejamento, as atividades restantes para 

o término do projeto sempre serão as mesmas. Essas porcentagens são calculadas a partir da 

equação 6 apresentada pela metodologia EVM: 

 

BAC
EVTC −=1%   (38) 

  

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 40 – Diagrama análogo ao T x S 

 

 No gráfico da figura 40, para uma atividade ou fase ideal, o processo aconteceria sem 

a geração de entropia específica análoga (sp) e o processo caminharia do ponto 1 para o ponto 

2plan, conforme definido na fase de planejamento do projeto.  

 No caso de projetos reais, com perdas, o processo passaria do ponto 1 para um ponto 2 

com uma entropia específica análoga maior, caracterizando a geração de um custo não 

B 

2plan 
2 
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%TC1 

%TC2 
Bo 
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planejado e conseqüentemente uma perda financeira (P), e uma eficiência menor do que 

100%. A perda pode ser calculada utilizando-se o conceito de entropia análoga à 

Termodinâmica. 

 Para definir a entropia análoga, primeiro devemos conceituar a variável B0, que é 

definida como o custo planejado da atividade, ou o PV, conforme definido pela metodologia 

de gerenciamento do valor agregado (EVM).  

 O conceito desta entropia análoga pode ser entendido então a partir do conceito da 

entropia específica da Termodinâmica. No caso de uma turbina, por exemplo, quando ocorre a 

geração de entropia, o rendimento do processo é menor do que 100%, e parte da energia 

disponível na entrada do sistema é perdida para o ambiente e não se torna trabalho útil. 

 Da mesma forma, para projetos, podemos definir que a geração de entropia análoga 

torna a eficiência menor do que 100% e gera perdas financeiras.  

 As perdas financeiras em projeto, de acordo com a metodologia de gerenciamento do 

valor agregado, são caracterizadas pelos indicadores de variação de custos e CPI (equações 1 

e 3 respectivamente). O CPI, no caso, é utilizado para calcular percentualmente qual o custo 

adicional que o processo analisado teve em relação ao seu custo planejado. 

 Se na Termodinâmica a entropia gerada multiplicada por T0 calcula o valor da 

irreversibilidade, de acordo com a equação 33, de forma análoga para gestão de projetos a 

entropia gerada no processo de projeto multiplicada por B0 deve calcular o valor das perdas na 

atividade, ou seja, do custo adicional gerado em relação ao custo planejado. 

 Como então de forma análoga à equação 33, para o cálculo da perda (medida em 

unidades monetárias) devemos multiplicar B0, que representa, por definição, o custo planejado 

da atividade (também medido em unidades monetárias), por uma diferença de entropia 

específica. É dedutível por uma simples análise dimensional que tal diferença de entropia no 

caso de projetos deva ser adimensional para que a equação seja dimensionalmente correta e 
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calcule exatamente o valor da perda financeira no projeto. Assim sendo, deduz-se que a 

geração de entropia análoga que permita tal analogia é calculada por: 

 

CPIspsp −=− 1)( 21   (39) 

 

 O termo 1 – CPI, da equação 39, representa o percentual de custos não planejados 

gerados pelo projeto. Da mesma forma que se pode definir fatores que são responsáveis pela 

geração de entropia, e conseqüentemente irreversibilidades na Termodinâmica (capítulo 4.1), 

no caso de projetos se pode concluir que os fatores críticos de sucesso, apresentados no 

capítulo 3, são responsáveis pela geração da entropia análoga, quando não são gerenciados 

corretamente. Assim os três principais fatores de geração de entropia análoga, e 

conseqüentemente perdas, em projetos são: 

 

• Complexidade do projeto; 

• Incerteza; 

• Competências da organização realizadora. 

 

 Pode-se então escrever-se a equação análoga a equação 33, que calcula as perdas nos 

processos de projetos por: 

 

)1()( 0210 CPIBspspBP −⋅=−⋅=   (40) 

 

 E de forma análoga, novamente, pode-se desenhar o diagrama exergético para os 

projetos, representado pela figura 41: 
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 Figura 41 – Análise análoga da exergia em projetos 

 

 Na figura 41, no diagrama exergético, apresentam-se as exergias análogas na entrada e 

na saída da turbina (Bx1 e Bx2) que representam, nesta analogia, os valores reais de orçamento 

antes e após o processo. 

  O diagrama mostra também o valor agregado do projeto (EV), análogo ao trabalho nas 

turbinas e as perdas por irreversibilidade (P) do processo, análogas à irreversibilidade na 

Termodinâmica. O balanço análogo ao balanço exergético da turbina de acordo com a 

primeira lei da Termodinâmica é dado por: 

 

PEVBxBx ++= 21   (41) 

 

 Neste modelo gráfico fica claro entender que quanto menores as perdas financeiras, 

menor é o custo real da atividade, e maior a lucratividade. Isso acontece porque ao se manter 

o valor agregado, que é o custo planejado da atividade de acordo com a definição da 

metodologia EVM, para que seja respeitada a Primeira Lei de forma análoga, se o valor das 

perdas é menor, o orçamento real após a atividade, é maior, portanto o custo da atividade ou 

EV 

Bx1 

Bx2 

P 
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processo e o consumo de recursos financeiros do mesmo são menores. Ou seja, se as perdas 

diminuem, como o valor agregado não varia, o orçamento real restante é maior. 

 Utilizando-se convenientemente as variáveis da metodologia EVM e substituindo-se a 

equação 40 na 41, o balanço de valor é calculado por: 

 

)1(021 CPIBEVBxBx −⋅+=−   (42) 

 

 Com a definição apresentada de que B0 é o custo planejado da atividade, de acordo 

com a metodologia EVM se pode afirmar que: 

 

PVB =0   (43) 

 

  Da mesma forma, ao definir-se que a exergia análoga é igual aos valores reais de 

orçamento antes e após a atividade, deduz-se que a diferença de exergia seja igual ao custo 

real da atividade ou processo do projeto. Então: 

 

ACCPIBEVBxBx =−⋅+=− )1(021   (44) 

 

 Substituindo-se então a equação 43 na 44, o balanço de custos do processo de projeto, 

equacionado apenas com as variáveis da metodologia EVM é dado por: 

 

)1( CPIPVEVAC −⋅+=   (45) 

 

 A equação 45 é extremamente interessante, pois demonstra a que a analogia foi 

desenvolvida de forma correta e apresenta resultados coerentes demonstrados 
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matematicamente. Ela comprova que o custo real de uma atividade (AC) é exatamente igual 

ao valor agregado (EV, definido na metodologia como o seu custo planejado), somado do 

valor do custo adicional do projeto, calculado pelo valor planejado (PV) multiplicado pela 

variação do CPI, que representa o desvio percentual do plano. 

 O rendimento, ou eficiência, do sistema é finalmente calculado pela divisão entre o 

valor agregado do processo e o custo real da atividade, de forma análoga à equação 36, 

conforme definido anteriormente: 

 

21 BxBx
EV
−

=η   (46) 

 

 Substituindo-se a equação 44 na equação 46, tem-se então que a eficiência projeto é 

calculada por: 

 

)1( CPIPVEV
EV

−⋅+
=η   (47) 

 

 Substituindo-se novamente a equação 44 na 47, finalmente encontra-se a equação que 

melhor calcula a eficiência em gerenciamento de projetos: 

 

CPI
AC
EV

==η   (48) 

 

 A equação 48, finalmente encontra a modelagem procurada para se calcular a 

eficiência em gerenciamento de projetos, que de forma não surpreendente, é exatamente igual 

ao CPI apresentado na equação 3. 
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 O CPI na metodologia, é tratado como o indicador do desempenho no âmbito dos 

custos do projeto. Agora, com o desenvolvimento da analogia proposta e o cálculo da 

eficiência financeira, análoga à eficiência térmica, pode-se analisar o CPI como sendo a 

eficiência real dos processos de gestão do projeto, e não mais apenas um indicador de desvio 

de custos. 

 Se a eficiência for igual a 100%, não há custos adicionais na atividade, e o custo real 

será exatamente igual ao custo planejado, que por sua vez, dentro da atividade, é por 

definição, igual ao valor agregado.  

 Este resultado demonstra a coerência do modelo proposto com a metodologia que se 

procurou adotar, e mais ainda, uma aplicabilidade prática do conceito sem grandes 

dificuldades de entendimento, pois o uso da metodologia EVM é bastante difundido, e o 

conceito de eficiência como o CPI do projeto deve ser bem aceito.   

 A tabela 6 apresenta um resumo das propriedades e variáveis análogas definidas nesta 

modelagem, comparando-as e tornando mais simples o entendimento do modelo: 

 

Tabela 6 – Analogia entre as propriedades 

Nome Símbolo Cálculo Nome Símbolo Cálculo

Energia E Orçamento ou
Budget restante B

Exergia Ex Orçamento ou
Budget  real Bx

Trabalho Wt Valor agregado EV

Massa M Disponibilidade inicial
de recursos h, kg, m, etc

Irreversibilidade I Perdas P

Entalpia específica h Entalpia análoga c Não demonstrado

Entropia específica s Entropia análoga sp Não demonstrado

Termodinâmica Projetos

hME ⋅=

sThEx ⋅−= 0

21 EEWt −=

)( 210 ssTI −⋅=

M
EdTCqh =⋅=

T
Qs ∂

=

chB ⋅=

21 BBEV −=

)1(021 CPIBEVBxBx −⋅+=−

)1()( 21 CPIBBP −⋅−=
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4.3. O valor do gerenciamento de projetos 

 

 O modelo proposto, e o conseqüente cálculo da eficiência da gestão de projetos, 

juntamente com a proposição dos fatores críticos de sucesso, levam a uma discussão sobre o 

valor do gerenciamento de projetos. 

 De acordo com IBBS [42], o mercado competitivo atual demanda dos projetos atuais 

mais do que a entrega dos seus produtos dentro das especificações e do prazo. É importante 

que os projetos contribuam nos resultados das empresas e entreguem retornos sobre os 

investimentos de forma lucrativa e eficiente, gerando valor à organização.  

 Em um abrangente estudo com 52 empresas com negócios em gestão de projetos nos 

Estados Unidos da América, IBBS procurou identificar, além dos principais fatores críticos 

para os sucessos dos projetos, uma forma de mensurar o valor que a gestão de projetos pode 

agregar às organizações.  

 Coerentemente com este trabalho, o Dr. IBBS identificou o CPI , que neste trabalho 

também foi identificado como a eficiência da gestão de projetos, como o principal indicador 

do valor que a gestão de projetos pode agregar a uma organização. Verifica-se então que a 

modelagem proposta neste trabalho é coerente com os resultados encontrados por outros 

trabalhos de instituições importantes como o PMI, e o cálculo da eficiência proposto é 

considerado por autores renomados como a métrica do valor da gestão de projetos. 

 Além disso, o mesmo IBBS em seu estudo usa a maturidade dos processos de uma 

organização como principal fator crítico para o atingimento dos sucessos dos projetos e para a 

comparação com o CPI. Ele afirma que o quanto maior a maturidade das organizações e seus 

processos de gerenciar projetos, maior o CPI esperado. No caso deste trabalho, a afirmação é 

que quanto maior a maturidade das organizações e seus processos de gerenciar projetos, ou 

menor a incerteza e a complexidade, maior a eficiência, calculada pelo CPI, esperada. 
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 Em seu trabalho IBBS apresentou um estudo de regressão entre a maturidade das 

empresas estudadas e o CPI dos seus projetos: 

 

y = -0,111x2 + 0,8356x - 0,6208
R2 = 0,1258

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1 2 3 4 5

Maturidade

C
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Figura 42 – Gráfico da variação do CPI com a maturidade [42] 

  

 Embora seja possível verificar que há uma correlação positiva entre o CPI e a 

maturidade, o R2 apresentado é baixo, mostrando que a correlação não é explicada com nível 

alto de significância estatística. Este fenômeno pode ser explicado pelo fato de o CPI ser uma 

medida que leva em conta o planejamento dos projetos, que pode ser afetado pelos fatores de 

superestimação no orçamento e pelas reservas de contingência. De fato, como discutido mais 

adiante neste capítulo, um projeto com CPI maior do que um, embora tenha um ótimo 

resultado financeiro, foi mal calculado e planejado, o que é prejudicial para a empresa pois 

diminui sua competitividade, e portanto é um ponto fora da curva, não podendo ser estudado 

por esta metodologia.  
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 Portanto pode-se propor uma revisão do estudo de IBBS, a partir dos dados de origem 

por ele apresentados, excluindo-se da análise os pontos não convenientes, especialmente os 

que apresentam um CPI maior do que um, o que é conceitualmente uma falha. 

 

y = -0,0437x2 + 0,3992x - 0,0032
R2 = 0,375
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Figura 43 – Gráfico revisado da variação do CPI com a maturidade  [adaptado de 42] 

 

 Com a nova análise proposta, verifica-se que o valor de R2 melhora 

consideravelmente, e explica melhor a correlação positiva da eficiência em gestão de projetos 

(CPI) com a maturidade.  

 Isso implica no fato de quanto mais madura uma organização em gerenciar os seus 

projetos, maior a eficiência esperada dos mesmos. Portanto uma organização completamente 

madura em gerenciamento de projetos executaria seus projetos exatamente de acordo com o 

seu plano (considerando que o planejamento seja corretamente realizado). Uma organização 

em estágio inicial de maturidade teria várias perdas em relação ao plano do projeto. Ao 
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realizar a analogia com a Termodinâmica podem-se exemplificar graficamente os efeitos da 

maturidade em gestão de projetos na figura 44, que mostra que o custo de uma atividade é 

maior após um processo do projeto (uma atividade, por exemplo), se a organização não é 

madura, e é exatamente de acordo com o valor planejado se a organização é madura. 

  

 

Figura 44 – Perdas no projeto conforme a maturidade da organização 

 

 Na figura, o orçamento real do projeto diminui com o andamento do projeto, 

representado pela porcentagem completa do projeto. A redução do de maneira mais acentuada 

quando a organização tem uma maturidade de nível inicial, e é perdida de maneira mais 

comedida conforme vai sendo verificada uma maturidade mais avançada, até a maturidade 

plena, na qual o processo do projeto ocorre de acordo com o planejamento. 

 Da mesma forma, os outros grupos de fatores críticos de sucesso podem influenciar a 

eficiência do projeto por meio da “geração de entropia análoga”.  

 A complexidade, influi de forma negativa na taxa de sucesso dos projetos, ou seja, sua 

correlação é negativa e quanto maior a complexidade do processo do projeto, representado 

pela sua fase ou atividade, menor é o rendimento teórico (CPI). A complexidade é medida por 

meio do número de variáveis envolvidas como volume, organizações, pessoas e disciplinas 

envolvidas. 
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Figura 45 – Perdas no projeto conforme a complexidade 

 

 E finalmente a incerteza, influi também de forma negativa na taxa de sucesso dos 

projetos, ou seja, correlaciona-se de forma negativa e quanto maior a incerteza, ou os riscos 

do projeto, menor é a eficiência do mesmo em relação ao planejamento, pois a incerteza 

prejudica a exatidão do mesmo planejamento. A incerteza é medida por meio do cálculo da 

exposição aos riscos do projeto, fase ou atividade. 

 

 

Figura 46 – Perdas no projeto conforme a incerteza 
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 Um ponto interessante desta análise proposta, é que ela pode ser feita para um projeto, 

subprojeto, uma fase do projeto ou até mesmo para uma atividade, ou seja, para qualquer 

dimensão dos processos de um projeto. Quanto menor o nível do estudo (no caso a atividade), 

mais exatidão será alcançada, porém mais trabalhosa será a análise.  

 Se a análise for feita, por exemplo, para um projeto como um todo, tudo o que se pode 

obter seriam os estados iniciais e finais de orçamento e os principais indicadores como CPI, 

SPI e variações de custo e prazo para o projeto como um todo. 

 Ao se analisar uma simples atividade, mais dados como a entropia associada aos 

recursos envolvidos, e as eficiências individuais e o valor agregado de cada atividade 

poderiam ser obtidos, sendo então uma análise muito mais completa e de muito mais valor 

para projetos futuros da organização. 

 Outro tema importante a se abordar neste modelo proposto é o fato da possibilidade de 

obtenção de uma eficiência maior do que 100% na análise, como ocorrido no trabalho de 

IBBS [42]. Pelas equações apresentadas neste texto, verifica-se que é matematicamente 

possível efetuar cálculos que resultem num CPI maior do que 100%. Basta o custo planejado 

ser maior do que o custo real do processo analisado. Porém para a discussão deste fato, devem 

ser considerados os dois pontos de vista: o termodinâmico e o de projetos. 

 Pela Segunda Lei da Termodinâmica, conforme o enunciado de Kelvin-Planck, torna-

se fisicamente impossível se construir um sistema termodinâmico real (por exemplo uma 

turbina) que obtenha uma eficiência maior do que 100%. Isso implicaria no fato de que no 

processo de mudança de estado ocorreria “destruição” de entropia, o que de acordo com a 

Segunda Lei da Termodinâmica é fisicamente impossível. 

 Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, a eficiência igual ou maior do que 

100% é possível de ser encontrada, porém não é desejável. Este resultado mostraria que o 

valor real do custo do processo do projeto estudado foi menor do que o valor planejado.  
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 Este fato demonstra que houve uma falha de planejamento no projeto, devido à falta de 

gerenciamento ou ao ambiente de incerteza durante a fase de planejamento. Embora uma 

eficiência maior do que 100% mostre que o resultado financeiro do projeto foi superior ao 

planejado, a empresa perde em competitividade pois o custo planejado é a base de seus 

preços. De acordo com IBBS [42], que aborda o assunto da mesma maneira, a eficiência 

maior do que 100% é tão ou mais prejudicial à organização quanto uma eficiência menor de 

100%. Isso porque uma eficiência menor do que 100% é um “problema” de gerenciamento de 

projetos que afeta o resultado operacional da organização, tendo um efeito único, e uma 

eficiência maior do que 100% é um problema de competitividade que influencia a estratégia 

da empresa, tendo um efeito que pode ser permanente a médio e longo prazos. Dessa análise, 

surgem então os seguintes comentários: 

 

• Mesmo sendo considerado um ganho em relação ao custo planejado, o CPI ou 

eficiência superior a 100% mostra que houve uma falha no planejamento, e que o 

projeto poderia ser planejado para ter um custo orçado menor; 

• O erro no planejamento pode impactar na falta de competitividade da empresa em 

relação ao mercado à médio e longo prazos; 

• O projeto ideal é aquele que tem uma eficiência de 100%, indicando que o 

planejamento do projeto e o seu gerenciamento como um todo foi adequado e 

eficiente; 

• Caso sejam projetos internos de uma organização, que não tenham sido orçados para 

serem vendidos ao mercado, a eficiência maior do que 100% é um ganho financeiro, 

mas da mesma forma, mostra um erro de planejamento que prejudica a orçamentação 

e planejamento dos gastos da empresa; 
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• Os mesmos fatores críticos de sucesso do gerenciamento de projetos, são os fatores 

que podem ocasionar essas falhas no planejamento. Tanto um projeto complexo ou 

arriscado, quanto uma organização pouco madura oferecem condições para que os 

orçamentos dos projetos contenham mais reservas do que o necessário;  

• Essas reservas financeiras ou contingências normalmente são oriundas da fase de 

análises de riscos, e devem ser excluídas das análises propostas neste modelo. Caso o 

rendimento calculado seja maior do que 100%, devem-se verificar se as reservas 

financeiras estão constando no valor do custo planejado (PV). Caso estejam 

constando, deve-se fazer a análise novamente excluindo-se o valor destas reservas. 

Caso não estejam, conclui-se que houve falha no planejamento do projeto. 

 

 Conclui-se desta forma então, que a análise proposta deve ser feita descartando-se os 

projetos com mais de 100% de eficiência e sem os efeitos das reservas de contingências 

oriundas da fase de análise de riscos.  

 O ganho real que as metodologias e práticas de gerenciamento de projetos podem levar 

a uma organização é a menor necessidade destas reservas, que caracterizariam um ganho 

financeiro real para uma empresa, resultariam em um rendimento próximo de 100% em 

relação ao planejamento e manteriam a competitividade em custos e consequentemente em 

preços de venda da organização. 

 Finalizando, o controle e gerenciamento dos fatores críticos de sucesso do 

gerenciamento dos projetos, utilizando as ferramentas adequadas de modo que se reduzam os 

impactos negativos nos mesmos é o real valor que a gestão de projetos pode agregar à 

empresa, e conforme proposto, a melhor forma de medir este valor é pela eficiência do 

projeto.  
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 A gestão de projetos bem aplicada deve levar então às organizações não só melhores 

resultados operacionais de curto prazo, mas também competitividade, que pode ser um ótimo 

diferencial para a estratégia da empresa, de acordo com Porter [43]. 
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5. ESTUDO DE CASOS 

 

 A partir do modelo desenvolvido no capítulo 4, e os fatores críticos de sucesso, as 

hipóteses deste trabalho, é necessário que sejam realizados os testes das hipóteses no contexto 

de justificação, conforme a proposição de Köche [11], para que seja possível a interpretação 

das hipóteses e a conseqüente corroboração ou rejeição das mesmas. 

 Como apresentado no segundo capítulo deste texto, o método do estudo de caso é uma 

investigação que analisa um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real, sendo que os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes. Um mesmo estudo 

poderá conter mais de um caso simples, o que constitui o estudo de casos múltiplos [4]. Assim 

as razões para escolha de casos simples devem ser diferentes daquelas que configuram casos 

múltiplos. Neste último, cada caso precisa ser selecionado cuidadosamente para produzir 

resultados diferentes mas com razões similares, ou seja, ser conclusivo. Esta é uma das razões 

que motivou a escolha do estudo de casos múltiplos neste trabalho. Desta forma pôde-se 

analisar o impacto das variações nas hipóteses nos diferentes resultados dos casos. 

 Uma crítica ao método de estudo de casos é a falta de dados para comprovações 

estatísticas. Desta forma o estudo de caso não representa uma amostra e o objetivo da 

investigação é expandir teorias e a generalização analítica, e não enumerar freqüências 

obtendo a generalização estatística. Geralmente estudos de caso são utilizados quando a 

amostra necessária para comprovação estatística do fenômeno é inviável devido às 

características do estudo. 

 Portanto para a análise de estudos de caso múltiplos, escolha que foi justificada no 

capítulo 2, escolheram-se e analisaram-se os dados de cinco projetos, gentilmente cedidos por 

uma empresa multinacional, de unidades de negócios diferentes, em momentos diferentes e 
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com resultados diferentes, de modo que seja possível entender como a diferença entre os 

fatores estudados provocam resultados diferentes, e então analisar qualitativamente as 

hipóteses propostas. 

 Foi realizada também a partir dos dados dos casos estudados uma regressão linear 

múltipla visando correlacionar os fatores críticos e a eficiência na gestão dos projetos, 

identificando o nível de significância estatística obtido e estimando o número de projetos 

necessário para que se obtenha no estudo uma comprovação estatística com 95% de 

significância. 

 Para manter-se o sigilo em relação aos projetos e à empresa, os nomes e as 

características dos negócios não serão divulgados neste trabalho, bem como os resultados 

financeiros estarão distorcidos por um fator, ou seja, serão proporcionais aos resultados reais. 

 Para que seja possível analisar e comparar os fatores críticos de sucesso (capítulo 3) 

entre os diferentes projetos, foram criadas escalas para que fosse possível realizar a análise 

comparativa e estimar o sinal da correlação de cada fator com a eficiência.  

  

5.1. Método de estudo 

 

 Os estudos de caso realizados tiveram como objetivos mensurar os fatores críticos de 

sucesso, calcular a eficiência dos processos analisados e avaliar a influência que estes fatores 

tiveram na eficiência da gestão dos projetos. 

 O procedimento de análise dos estudos de caso seguiu os seguintes passos: 

 

1. Determinação, análise e validação dos projetos a serem estudados. 
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 A simples disponibilização dos dados dos projetos não garante que a análise será 

possível. Primeiramente deve-se definir qual o grau de profundidade da análise a ser 

realizada, ou seja, deve-se definir se analisar-se-á cada atividade, cada fase ou o se a análise 

vai ser do projeto como um único processo. Dependendo da profundidade da análise, haverá 

necessidade de mais coletas de dados. 

 Outra limitação desta análise é para projetos com CPI maior do que 100%, como 

discutido no capítulo 4. Nestes casos deve-se analisar se há nos custos planejados a adição de 

uma reserva de contingência e eliminá-la da análise. Caso não haja, houve um erro de 

definição no planejamento que prejudica o cálculo da eficiência e não se pode comprovar as 

hipóteses por meio deste projeto. 

 

2. Entrevista com o gerente do projeto. 

 

 Realizou-se uma entrevista com o responsável pelo projeto para melhor entendimento 

do projeto, definição do nível de profundidade da análise e coleta de dados para a mensuração 

da complexidade, da incerteza e das competências da organização realizadora. 

 

3. Mensuração da complexidade do projeto. 

 

 A mensuração da complexidade do projeto é apresentada no item 5.1.1 deste capítulo. 

4. Mensuração da incerteza do projeto. 

 

 A mensuração da incerteza do projeto é apresentada no item 5.1.2 deste capítulo. 

 

5. Mensuração das competências da organização. 
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 A mensuração das competências da organização é apresentada no item 5.1.1 deste 

capítulo. 

 

6. Cálculo da eficiência do projeto. 

 

 Para o cálculo da eficiência dos processos dos projetos estudados, foram seguidos os 

passos apresentados na modelo de analogia descrito no capítulo 4. O objetivo foi calcular a 

eficiência, ou o CPI, dos processos estudados para relacioná-los com os fatores críticos de 

sucesso quantificados. 

 

7. Análise crítica dos resultados; 

 

 A análise crítica objetivou para cada projeto, finalmente, avaliar se as diferenças dos 

fatores críticos de sucesso mensurados entre os diferentes projetos provocavam diferentes 

resultados em termos de eficiência, comprovando então as hipóteses do trabalho. 

 A empresa que cedeu os projetos para estudo, possui um programa central de 

gerenciamento de projetos muito desenvolvido, implementado internacionalmente para 

melhorar de forma global as competências da organização em gerenciar seus projetos. 

Algumas ferramentas desenvolvidas nesta metodologia foram utilizadas para a mensuração 

dos fatores críticos de sucesso, porém mantendo-se a confidencialidade necessária. 

 

 

5.1.1. Análise da complexidade do projeto 
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 A complexidade dos projetos, e suas fases ou atividades, conforme apresentado no 

capítulo 3, pode ser medida de acordo com o número de variáveis envolvidas nos mesmos, 

conforme verificado no estudo do The Standish Group [17-19]. São exemplos destas 

variáveis: 

 

• Número de pessoas envolvidas; 

• Número de disciplinas e especialidades envolvidas; 

•  Número de instalações físicas do projeto e distância entre as instalações do projeto; 

• Quantidade de organizações envolvidas; 

• Volume financeiro e duração do projeto. 

 

 Portanto conclui-se que identificando o número de variáveis que compõem o projeto, 

pode-se mensurar a complexidade do mesmo.  

 Uma das ferramentas criadas na empresa que forneceu os projetos a serem estudados, 

para determinar os padrões de gerenciamento, conforme seu programa corporativo de gestão 

de projetos, calcula o grau de complexidade do projeto.  

 Esta ferramenta, que fornece uma graduação de 1 a 5 em relação à complexidade do 

projeto, é utilizada na definição do nível de necessidade do projeto em relação ao gerente do 

projeto. Quanto maior a complexidade, maior a graduação do gerente a ser alocado, podendo 

passar por coordenador de projeto, gerente, gerente sênior ou até mesmo um diretor de 

projetos. 

 Os critérios utilizados para a graduação são: 
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• Volume do projeto (em R$ por ano). O volume do projeto corresponde ao preço de 

venda do projeto estudado; 

 

• A margem planejada do projeto (em %). A margem planejada (L) corresponde ao 

lucro individual do projeto calculado percentualmente como a diferença entre o preço 

de venda (V) e o custo real do projeto (Bx) dividido pelo preço de venda: 

 

V
BxVL −

=   (49) 

 

 Quanto maior a eficiência, menor o custo real do projeto (Bx), e consequentemente, 

 maior a margem; 

 

• A abrangência interna (número de áreas de negócio envolvidas). Alguns projetos de 

maior complexidade envolvem maior número de diferentes tecnologias e 

especialidades. Quanto mais áreas de negócio envolvidas, maior o número de 

especialidades e portanto maior a complexidade do projeto; 

 

• A abrangência externa (número de países envolvidos). Da mesma forma que a 

abrangência interna, o número de países envolvidos cria barreiras de comunicação e 

maior dificuldade de integração do projeto, tornando-o mais complexo de ser 

gerenciado; 

 

• A estrutura (número de pessoas envolvidas). Conforme demonstrado pela pesquisa do 

The Standish Group [17-19], quanto maior o número de pessoas envolvidas mais 

complexo é o projeto. 
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 A figura 47 apresenta a planilha utilizada para calcular a complexidade dos projetos, 

com os pesos de cada fator e os valores considerados para cada nível de complexidade: 

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 1 0,25

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 1 0,35

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 1 0,15

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 1 0,1

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 1 0,15

1  

Figura 47 – Planilha de mensuração da complexidade do projeto 

 

 A ferramenta mensura a complexidade numa escala de 1 a 5, onde 1 indica o projeto 

menos complexo e 5 o projeto mais complexo. É esperado que a complexidade crescente 

influa de forma negativa na eficiência do projeto estudado. 

 

5.1.2. Análise da incerteza do projeto 

 

 Da mesma forma que no caso da complexidade, para uma análise comparativa da 

incerteza entre os projetos estudados, é necessário estabelecer-se uma graduação.  

 Conforme apresentado no capítulo 3, a exposição total a riscos de um determinado 

projeto pode ser calculada pela soma dos impactos (I) multiplicados pela probabilidade (p) de 

cada risco identificado e analisado, conforme equação 12: 

 Com o cálculo da exposição total ao risco do projeto, em relação ao volume total do 

projeto, pode-se calcular então a incerteza total envolvida no projeto, e relacionar este 
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indicador com a eficiência esperada no gerenciamento de projetos, pois quanto maior a 

incerteza associada, menor a eficiência esperada para o projeto. 

 Pode-se então graduar incerteza relativa de um projeto calculando a exposição total 

aos riscos pela equação 12, dividindo-a pelo custo total planejado de um projeto. Este é o 

valor percentual ponderado de exposição aos riscos de um projeto que permite a comparação 

entre dois projetos de tamanhos diferentes. Ou seja, não se pode comparar a exposição aos 

riscos com seus valores absolutos, mas sim com seus valores percentuais devido à diferença 

entre os tamanhos dos projetos: 

 

( )
BAC

Ip
R ∑ ⋅

=%   (50) 

 

 Definiu-se então da mesma forma que para a complexidade, uma escala de 1 a 5, na 

qual 1 indica o projeto menos arriscado, e 5 o projeto mais arriscado. É esperado que a 

exposição aos riscos crescente influa de forma negativa na eficiência do projeto estudado. A 

escala é baseada no resultado da equação 50: 

 

1. 0 < %R < 25%; 

2. 25% < %R < 50%; 

3. 50% < %R < 75%; 

4. 75% < %R < 100%; 

5. %R > 100%. 
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 Para os projetos que não passaram pela fase de análise qualitativa de riscos, o gerente 

de projetos foi entrevistado e requisitado a classificar com base no seu conhecimento do 

projeto qual a graduação mais adequada ao mesmo. 

 

5.1.3. Análise das competências da organização 

 

 Conforme apresentado no capítulo 3, segundo Patah [04], o grau de maturidade em 

gerenciamento de projetos de uma organização mede o quanto esta organização já caminhou 

em direção da excelência em gestão de projetos e o quanto os processos da mesma estão 

orientados aos seus projetos. Fornece então informações sobre a cultura organizacional e sua 

eficiência no gerenciamento de projetos. Está diretamente ligado ao conceito de aprendizagem 

organizacional. A maturidade em gerenciamento de projetos da organização, é também 

facilmente graduada, caso sejam utilizados os modelos de maturidade disponíveis no 

mercado, como o OPM3 [06] do PMI, por exemplo.  

 Espera-se que a análise da maturidade por meio desta ferramenta, ou de outra similar, 

analise todos os fatores críticos de sucesso do grupo “Competências da organização” e 

compare-os com as melhores práticas do mercado, sendo assim então coerente imaginar que 

quanto mais madura a organização, ou seja, quanto mais suas competências estejam 

desenvolvidas, mais ela atende a tais fatores críticos, e portanto maior é a eficiência do 

gerenciamento de projetos na organização. 

 Porém devido à necessidade de investimentos e disponibilização de recursos para a 

análise de maturidade, e também ao fato de o mercado ainda não dar a importância devida no 

Brasil ao tema, muitas empresas ainda não realizam este tipo de avaliação. 

 No caso da empresa cujos projetos são estudados neste trabalho, o programa 

corporativo de gerenciamento de projetos fornece excelentes informações, também sobre as 
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competências das suas unidades de negócios em gerenciar projetos, e consequentemente da 

maturidade dos processos da organização. Mesmo não tendo nenhuma relação com o OPM3, 

o programa foi desenvolvido a partir das melhores práticas da organização no mundo e 

organizado em 53 recomendações (baseadas nas melhores práticas) que as unidades de 

negócio devem implementar como práticas padrões para gerenciar seus projetos. Estas 

recomendações são divididas em grupos como gestão de contratos, suprimentos, controle, 

riscos, qualificação e outros. Periodicamente as unidades de negócio são auditadas e os 

resultados de seus projetos analisados para comprovação da implementação das 

recomendações deste programa. 

 Definiu-se então da mesma forma que para a complexidade e para a incerteza, uma 

escala de 1 a 5, na qual 1 indica a organização menos madura, e 5 a organização mais madura. 

É esperado que a maturidade crescente influa de forma positiva na eficiência do projeto 

estudado.: 

 

1. Todas as 53 recomendações estão implementadas; 

2. Mais de 45 recomendações estão implementadas; 

3. Mais de 30 recomendações estão implementadas; 

4. Mais de 15 recomendações estão implementadas; 

5. Menos de 15 recomendações estão implementadas. 

 

 Entende-se por recomendação implementada quando a prática definida pela 

recomendação já está em uso contínuo pela organização e pode ser comprovada por resultados 

reais. 
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 Nota-se que as graduações de 1,0 a 5,0 usadas para as três características estudadas 

têm o mesmo “sentido”, ou seja, quando a graduação é 1,0 ela impacta positivamente na 

eficiência do projeto e quando é 5,0 impacta negativamente. 

 

5.2. Projeto 1 

 

 O primeiro projeto deste estudo múltiplo de casos é um projeto interno de uma das 

unidades de negócio da organização. Sendo um projeto interno, não tem relação com nenhum 

produto oferecido ao mercado. Este processo analisado é uma das fases de um projeto maior. 

O nível de profundidade deste estudo será somente esta fase, e não o projeto como um todo. 

 Foi realizada a entrevista com o gerente de projeto que forneceu as informações 

necessárias para a análise da complexidade, da incerteza e das competências da organização 

realizadora. Após estas análises foram realizados o cálculo da eficiência, de acordo com o 

modelo apresentado no capítulo 4, e a análise crítica dos resultados encontrados conforme 

apresentado a seguir. 

 

1. Complexidade 

 

 A fase do projeto a ser analisada neste estudo de caso não é muito complexa. A mesma 

realizou 20 atividades envolvendo aproximadamente 15 pessoas e com necessidades de envios 

periódicos de relatórios para o exterior. Como é um projeto interno, o fator margem foi 

considerado desprezível, e no volume foi considerado o seu custo. 

 Os fatores considerados na análise foram: 
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• Margem – por ser um projeto interno o fator foi desconsiderado, portanto foi calculado 

com o nível 1,0; 

• Volume – por ser um projeto interno, sem preço de venda foi considerado o ganho 

financeiro do projeto planejado para a organização, enquadrado no nível 2,0; 

• Abrangência interna – o projeto somente envolveu uma unidade de negócios, portanto 

a abrangência interna foi mensurada como 1,0; 

• Abrangência externa – dois países foram envolvidos na execução e monitoramento do 

projeto, portanto a abrangência externa foi enquadrada no nível 3,0; 

• Estrutura – por envolver apenas 15 pessoas o item estrutura foi considerado de nível 

1,0. 

 

 A figura 48 apresenta o resultado da análise da complexidade para o projeto estudado. 

O resultado de 1,55 é bastante coerente pelo fato de o projeto ser considerado pouco 

complexo. Portanto é esperado que a complexidade do projeto não influa muito na eficiência 

do projeto. 

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 1 0,25

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 2 0,7

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 1 0,15

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 3 0,3

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 1 0,15

1,55  

Figura 48 – Análise da complexidade do projeto 1 

 

2. Incerteza 
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 O projeto não teve em sua fase de planejamento a análise quantitativa dos riscos, 

portanto não é possível aplicar a equação 50 para determinar exatamente o nível de exposição 

aos eventos de risco. 

 Portanto durante a entrevista com o gerente do projeto o mesmo foi requisitado a 

classificar a exposição ao risco do mesmo de acordo com sua experiência no projeto, levando 

em conta os níveis de incerteza definidos no capítulo 5.1.2. De acordo com o gerente do 

projeto, o mesmo foi considerado de risco de razoável a baixo, sendo considerado na 

graduação de risco com o fator 1,0, ou seja, com a exposição a riscos menor do que 25% do 

seu custo total, sendo que então se espera que o fator “incerteza” não afete fortemente a 

eficiência do projeto. 

 

3. Maturidade 

 

 Em relação à maturidade, a área de negócios que realizou o projeto tinha 32 

recomendações implementadas na época do início do projeto, conforme o programa 

corporativo da empresa, sendo classificado no nível 3,0 de maturidade de acordo com o 

padrão definido no capítulo 5.1.3. Mais dados sobre este tema não puderam ser 

disponibilizados por motivos de confidencialidade. 

  

4. Cálculo da eficiência 

 

 Segundo proposto no capítulo 4, pode-se representar o processo deste estudo pelo 

modelo da figura 49, com as entradas e saídas de custos planejados (B1 e B2plan 

respectivamente) e custos reais (Bx1 e Bx2 respectivamente) do projeto, conforme os dados 

disponibilizados pela empresa. Os valores financeiros foram divididos proporcionalmente por 
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um fator e estão apresentados numa dimensão genérica $ para a análise por motivos de sigilo 

da empresa. 

 

 

Figura 49 – Representação do processo analisado do projeto 1 

 

 A partir do modelo da analogia proposta, pode-se, com os dados apresentados na 

figura 49, escrever o balanço de custos e encontrar o valor agregado, conforme a equação 27 

apresentada no capítulo 4: 

 

00,103000,1133000,1236021 =−=−= planBBEV   (51) 

 

 Com o valor agregado calculado e os dados reais de custos da figura 49, pode-se 

representar o diagrama exergético proposto para o processo desta análise: 

 

 
Complexidade = 1,55 

Incerteza = 1,0 
Maturidade = 3,0 B2plan = 11330,00 $ 

Bx2 = 11267,00 $ 

EV  

P  

B1=12360,00 $ 
Bx1 = 12360,00 $ 
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Figura 50 – Representação do diagrama exergético do processo analisado do projeto 1 

 

 Pode-se então, a partir os dados da figura 50 escrever o balanço de custos reais 

conforme proposto na equação 41 no capítulo 4. Este balanço permite o cálculo das perdas 

geradas no processo: 

 

PPEVBxBx ++=⇒++= 00,103000,1126700,1236021   (51) 

 

 Da equação 51, pode-se então calcular que o valor das perdas é P = 63,00 $. 

 O custo real do processo estudado é calculado a partir da equação 44, apresentada no 

capítulo 4: 

 

00,109321 =−= BxBxAC   (52) 

 

 O próximo passo para a análise deste processo, é o cálculo da eficiência. 

Primeiramente deve-se calcular o valor do custo planejado do processo, a partir da equação 

43. Note que como o processo estudado é toda a fase do projeto, já terminada, o custo 

planejado deve ser idêntico ao valor agregado, por definição da metodologia EVM. 

Bx1 = 12360,00 $ 
 

Bx2 = 11267,00 $ 
 

P 

EV = 1030,00 $ 
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00,103000,1133000,12360210 =−=−== planBBBPV   (53) 

 

 Para melhorar a visualização das perdas ocorridas neste projeto, pode-se da mesma 

maneira apresentada no capítulo 4, representar graficamente a geração de “entropia análoga”: 

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 51 – Gráfico B x sp para o projeto 1 

 

 Finalmente, para o processo estudado, pode-se calcular a eficiência a partir da equação 

48, apresentada no capítulo 4: 

 

%24,94
00,1093
00,1030

====
AC
EVCPIη   (54) 

 

 Embora o resultado deste projeto isoladamente não seja conclusivo, pois não há 

comparações suficientes, é esperado que os fatores de risco e complexidade não afetem muito 

a eficiência, e que a maturidade razoável de nível 3,0, mantenha a eficiência do projeto em 

níveis razoáveis, o que se confirma, principalmente se houver uma comparação com o gráfico 

da figura 42, apresentado por IBBS [42], no qual a partir da equação apresentada da regressão 

B ($) 

2plan 
2 

1 

%TC1 

%TC2 

sp 

Bx1=B1 = 12360,00 

Bx2=11267,00 
B2 =11330,00 

ΔCPI 
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linear proposta, para um nível de maturidade igual a 3,0, que pode ser comparado com o nível 

aqui apresentado, o CPI esperado é 0,887.  

 Duas observações sobre esta última afirmação são importantes: 

 

• Apesar da escala de maturidade proposta por IBBS apresentar a mesma variação (de 

1,0 a 5,0) da proposta neste trabalho, não se pode afirmar que a medição de 

maturidade aqui apresentada seja exatamente proporcional à proposta por IBBS, 

porém como hipótese, é uma boa aproximação; 

• IBBS propôs uma regressão linear simples, na qual a eficiência depende apenas da 

maturidade. Este trabalho propõe que além da maturidade, a complexidade e a 

incerteza também influem na eficiência. Seria necessária então uma regressão linear 

múltipla para estimar o CPI. Porém como no caso deste projeto a incerteza e a 

complexidade são muito baixas, novamente esta hipótese é uma boa aproximação. 

 

5.3. Projeto 2 

 

 O segundo projeto deste estudo múltiplo de casos, desta vez externo, é um projeto de 

tamanho e complexidade muito maior que o primeiro estudado, e não foi dividido em fases, 

apesar de ser de longa duração (3 anos). O nível de estudo neste caso não será somente uma 

fase, como no caso do primeiro projeto, mas pelas características dos dados disponibilizados, 

será o projeto como um todo. 

 Como no primeiro projeto, foi realizada a entrevista com o gerente deste projeto que 

forneceu as informações necessárias para a análise da complexidade, da incerteza e das 

competências da organização realizadora. Após estas análises foram realizados o cálculo da 

eficiência, de acordo com o modelo apresentado no capítulo 4, e a análise crítica dos 
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resultados encontrados conforme apresentado a seguir. Este projeto é da mesma unidade de 

negócios do primeiro, portanto a maturidade dos seus processos de gerenciamento de projetos 

não variou muito em relação ao primeiro exemplo, mantendo-se no mesmo nível. Porém 

pode-se observar o impacto da complexidade na eficiência do projeto. 

 

1. Complexidade 

 

 Além da alta duração do projeto, ele é muito mais complexo do que o primeiro, 

envolvendo um grande número de pessoas (cerca de 1300), inclusive com envolvimento de 

outras empresas diretamente com o projeto, numa forma de consórcio, sendo então 

considerado bastante complexo, tendo em sua análise atingido 3,15 na escala de 

complexidade. 

 Os fatores considerados na análise foram: 

 

• Margem – a margem do projeto não pode ser divulgada precisamente, e seu nível 

considerado foi 4,0; 

• Volume – da mesma forma que a margem, o volume do projeto não pode ser 

divulgado precisamente, e foi enquadrado como nível 3,0; 

• Abrangência interna – o projeto somente envolveu uma unidade de negócios, portanto 

a abrangência interna foi mensurada como 1,0; 

• Abrangência externa – nenhum outro país foi envolvido na execução e monitoramento 

do projeto, portanto a abrangência externa foi enquadrada no nível 2,0; 

• Estrutura – é o fator de maior complexidade do projeto, especialmente pelo número de 

pessoas envolvidas, e foi mensurada como nível 5,0. 
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 A figura 52 apresenta o resultado da análise da complexidade para o projeto estudado. 

É esperado que a complexidade deste projeto influa muito mais na eficiência (de forma 

negativa) do que no primeiro projeto. 

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 4 1

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 3 1,05

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 1 0,15

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 2 0,2

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 5 0,75

3,15  

Figura 52 – Análise da complexidade do projeto 2 

 

2. Incerteza 

 

 O projeto, como no primeiro caso, não teve em sua fase de planejamento a análise 

quantitativa dos riscos, portanto não é possível aplicar a equação 50 para determinar 

exatamente o nível de exposição aos eventos de risco. 

 Portanto durante a entrevista com o gerente do projeto o mesmo foi requisitado a 

classificar a exposição ao risco do mesmo de acordo com os níveis definidos no capítulo 

5.1.2. Apesar do número de variáveis envolvidas, o projeto foi classificado pelo seu gerente 

apenas como nível 1,0 na escala de incerteza, com a exposição a riscos menor do que 25% do 

seu custo total, sendo que então se espera que o fator “incerteza” não afete fortemente a 

eficiência do projeto. 

 

3. Maturidade 
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 Em relação à maturidade, a área de negócios responsável pelo o projeto tinha as 

mesmas 32 recomendações das 53 propostas implementadas do primeiro projeto, sendo 

classificada então no nível 3,0 de maturidade, o que teoricamente não influencia a eficiência 

do projeto em relação ao primeiro estudo. Mais dados sobre este tema não puderam ser 

disponibilizados por motivos de confidencialidade. 

 

4. Cálculo da eficiência 

 

 Segundo proposto no capítulo 4, pode-se representar o processo deste estudo pelo 

modelo da figura 53, com as entradas e saídas de custos planejados (B1 e B2plan 

respectivamente) e custos reais (Bx1 e Bx2 respectivamente) do projeto, conforme os dados 

disponibilizados pela empresa. Os valores financeiros foram divididos proporcionalmente por 

um fator e estão apresentados numa dimensão genérica $ para a análise por motivos de sigilo 

da empresa. 

 

Figura 53 – Representação do processo analisado do projeto 2 

 

 
Complexidade = 3,15 

Incerteza = 1,0 
Maturidade = 3,0 B2plan = 12302,00 $ 

Bx2 = 7182,00 $ 

EV  

P  

B1=69845,00 $ 
Bx1 = 69845,00 $ 
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 A partir do modelo da analogia proposta, pode-se, com os dados apresentados na 

figura 53, escrever o balanço de custos e encontrar o valor agregado, conforme a equação 27 

apresentada no capítulo 4: 

 

00,5754300,1230200,6984521 =−=−= planBBEV   (55) 

 

 Com o valor agregado calculado e os dados reais de custos da figura 53, pode-se 

representar o diagrama exergético proposto para o processo do projeto 2: 

 

 

Figura 54 – Representação do diagrama exergético do processo analisado do projeto 2 

 

 Pode-se então, a partir os dados da figura 54 escrever o balanço de custos reais 

conforme proposto na equação 41 no capítulo 4. Este balanço permite o cálculo das perdas 

geradas no processo: 

 

PPEVBxBx ++=⇒++= 00,5754300,718200,6984521   (56) 

 

 Da equação 56, pode-se então calcular que o valor das perdas é P = 5120,00 $. 

Bx1 = 69845,00 $ 
 

Bx2 = 7182,00 $ 
 

P 

EV = 57543,00 $ 
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 O custo real do processo estudado é calculado a partir da equação 44, apresentada no 

capítulo 4: 

 

00,6266321 =−= BxBxAC   (57) 

 

 O próximo passo para a análise deste processo, é o cálculo da eficiência. 

Primeiramente deve-se calcular o valor do custo planejado do processo, a partir da equação 

43. Note que como o processo estudado é todo o projeto, já encerrado, o custo planejado deve 

ser idêntico ao valor agregado, por definição da metodologia EVM. 

 

00,5754300,1230200,69845210 =−=−== planBBBPV   (58) 

 

 Para melhorar a visualização das perdas ocorridas neste projeto, pode-se da mesma 

maneira apresentada no capítulo 4 e aplicada no primeiro projeto, representar graficamente a 

geração de “entropia análoga”: 

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 55 – Gráfico B x sp para o projeto 2 
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 Finalmente, para o processo estudado, pode-se calcular a eficiência a partir da equação 

48, apresentada no capítulo 4: 

 

%83,91
00,62663
00,57543

====
AC
EVCPIη   (59) 

 

 Numa análise prévia deste projeto, comparativa com o primeiro apresentado, pode-se 

dizer que a eficiência menor era esperada dada a maior representatividade do fator de 

complexidade, apresentado neste trabalho como um dos fatores geradores de perdas.  

 

5.4. Projeto 3 

 

 O terceiro projeto deste estudo, é um projeto de montagem industrial, e não foi 

dividido em fases, será estudado como um todo. Como nos projetos anteriores, foi realizada a 

entrevista com o gerente deste projeto que forneceu as informações necessárias para a análise 

da complexidade, da incerteza e das competências da organização realizadora.  

 Após estas análises foram realizados o cálculo da eficiência, de acordo com o modelo 

apresentado no capítulo 4, e a análise crítica dos resultados encontrados conforme apresentado 

a seguir. Este projeto é de uma unidade de negócios diferente dos dois primeiros, que 

apresenta uma maturidade mais desenvolvida, o que beneficia a eficiência na gestão de seus 

projetos. 

 

1. Complexidade 
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 Este projeto é bem menos complexo que o segundo projeto apresentado, especialmente 

no que diz respeito ao número de pessoas, atingindo o nível 2,8 de complexidade. 

 Os fatores considerados na análise foram: 

 

• Margem – a margem do projeto não pode ser divulgada precisamente, e seu nível 

considerado foi 4,0; 

• Volume – da mesma forma que a margem, o volume do projeto não pode ser 

divulgado precisamente, e foi enquadrado como nível 2,0; 

• Abrangência interna – o projeto envolveu 3 unidades de negócios, portanto a 

abrangência interna foi mensurada como 3,0; 

• Abrangência externa – nenhum outro país foi envolvido na execução e monitoramento 

do projeto, portanto a abrangência externa foi enquadrada no nível 2,0; 

• Estrutura – a estrutura do projeto é relativamente complexa, e foi mensurada como 

nível 3,0. 

 

 A figura 56 apresenta o resultado da análise da complexidade para o projeto estudado.  

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 4 1

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 2 0,7

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 3 0,45

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 2 0,2

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 3 0,45

2,8  

Figura 56 – Análise da complexidade do projeto 3 

 

2. Incerteza 
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 O projeto, como nos dois primeiros casos, não teve em sua fase de planejamento a 

análise quantitativa dos riscos, portanto não é possível aplicar a equação 50 para determinar 

exatamente o nível de exposição aos eventos de risco. 

 Portanto durante a entrevista com o gerente do projeto o mesmo foi requisitado a 

classificar a exposição ao risco do mesmo de acordo com os níveis definidos no capítulo 5.1.2 

e em sua experiência vivida no projeto. O mesmo foi classificado pelo seu gerente apenas 

como nível 1,0 na escala de incerteza, com a exposição a riscos menor do que 25% do seu 

custo total, sendo que então se espera que o fator “incerteza” não afete fortemente a eficiência 

do projeto. 

 

3. Maturidade 

 

 Em relação à maturidade, a área de negócios responsável pelo o projeto tem mais de 

45 recomendações das 53 propostas implementadas, sendo classificada então no nível 2,0 de 

maturidade, o que teoricamente afeta positivamente o resultado e a eficiência do projeto em 

relação aos estudados nos itens anteriores. Mais dados sobre este tema não puderam ser 

disponibilizados por motivos de confidencialidade. 

 

4. Cálculo da eficiência 

 

 Segundo proposto no capítulo 4, pode-se representar o processo deste estudo pelo 

modelo da figura 57, com as entradas e saídas de custos planejados (B1 e B2plan 

respectivamente) e custos reais (Bx1 e Bx2 respectivamente) do projeto, conforme os dados 

disponibilizados pela empresa. Os valores financeiros foram modificados proporcionalmente 
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por um fator e estão apresentados numa dimensão genérica $ para a análise por motivos de 

sigilo da empresa. 

 

Figura 57 – Representação do processo analisado do projeto 3 

 

 A partir do modelo da analogia proposta, pode-se, com os dados apresentados na 

figura 57, escrever o balanço de custos e encontrar o valor agregado, conforme a equação 27 

apresentada no capítulo 4: 

 

32,59635,17067,76621 =−=−= planBBEV   (60) 

 

 Com o valor agregado calculado e os dados reais de custos da figura 57, pode-se 

representar o diagrama exergético proposto para o processo do projeto 3: 

 

 
Complexidade = 2,8 

Incerteza = 1,0 
Maturidade = 2,0 

EV  

P  

B1=766,67 $ 
Bx1 = 766,67 $ 

B2plan = 170,35 $ 
Bx2 = 126,19 $ 
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Figura 58 – Representação do diagrama exergético do processo analisado do projeto 3 

 

 Pode-se então, a partir os dados da figura 58 escrever o balanço de custos reais 

conforme proposto na equação 41 no capítulo 4. Este balanço permite o cálculo das perdas 

geradas no processo: 

 

PPEVBxBx ++=⇒++= 32,59619,12667,76621   (61) 

 

 Da equação 61, pode-se então calcular que o valor das perdas é P = 44,16 $. 

 O custo real do processo estudado é calculado a partir da equação 44, apresentada no 

capítulo 4: 

 

48,64021 =−= BxBxAC   (62) 

 

 O próximo passo para a análise deste processo, é o cálculo da eficiência. 

Primeiramente deve-se calcular o valor do custo planejado do processo, a partir da equação 

43. Note que como o processo estudado é todo o projeto, já encerrado, o custo planejado deve 

ser idêntico ao valor agregado, por definição da metodologia EVM. 

 

Bx1 = 766,67 $ 
 

Bx2 = 126,19 $ 
 

P 

EV = 596,32 $ 
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32,59635,17067,766210 =−=−== planBBBPV   (63) 

 

 Para melhorar a visualização das perdas ocorridas neste projeto, pode-se da mesma 

maneira apresentada no capítulo 4 e aplicada no primeiro projeto, representar graficamente a 

geração de “entropia análoga”: 

 

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 59 – Gráfico B x sp para o projeto 3 

 

 Finalmente, para o processo estudado, pode-se calcular a eficiência a partir da equação 

48, apresentada no capítulo 4: 

 

%11,93
48,640
32,596

====
AC
EVCPIη   (64) 

 

 Numa análise prévia deste projeto, comparativa com os dois primeiros apresentados, 

pode-se dizer que a maior maturidade da organização auxiliou o projeto a atingir um bom 

nível de eficiência, especialmente se comparado com o projeto 2.  

B ($) 

2plan 
2 

1 

%TC1 

%TC2 

sp 

Bx1= B1 = 766,67 

Bx2=126,29 
 

B2 =170,35 
 

ΔCPI 



  165  

 

5.5. Projeto 4 

 

 O quarto projeto deste estudo, é também um projeto de montagem industrial, e como o 

anterior não foi dividido em fases, será estudado como um todo. É mais complexo e com 

maior nível de incerteza que o anterior Como nos projetos anteriores, foi realizada a entrevista 

com o gerente deste projeto que forneceu as informações necessárias para a análise da 

complexidade, da incerteza e das competências da organização realizadora.  

 Após estas análises foram realizados o cálculo da eficiência, de acordo com o modelo 

apresentado no capítulo 4, e a análise crítica dos resultados encontrados conforme apresentado 

a seguir.  

 

1. Complexidade 

 

 A complexidade deste projeto é bastante parecida com a do projeto anterior, atingindo 

o nível 2,85 de complexidade. 

 Os fatores considerados na análise foram: 

 

• Margem – a margem do projeto não pode ser divulgada precisamente, e seu nível 

considerado foi 5,0; 

• Volume – da mesma forma que a margem, o volume do projeto não pode ser 

divulgado precisamente, e foi enquadrado como nível 2,0; 

• Abrangência interna – o projeto envolveu apenas uma unidade de negócio, portanto a 

abrangência interna foi mensurada como 1,0; 
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• Abrangência externa –outro país foi envolvido na execução e monitoramento do 

projeto, portanto a abrangência externa foi enquadrada no nível 3,0; 

• Estrutura – a estrutura do projeto é relativamente complexa, e foi mensurada como 

nível 3,0. 

 

 A figura 60 apresenta o resultado da análise da complexidade para o projeto estudado.  

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 5 1,25

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 2 0,7

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 1 0,15

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 3 0,3

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 3 0,45

2,85  

Figura 60 – Análise da complexidade do projeto 4 

 

2. Incerteza 

 

 O projeto, como nos outros casos, não teve em sua fase de planejamento a análise 

quantitativa dos riscos, portanto não é possível aplicar a equação 50 para determinar 

exatamente o nível de exposição aos eventos de risco. 

 Portanto durante a entrevista com o gerente do projeto o mesmo foi requisitado a 

classificar a exposição ao risco do mesmo de acordo com os níveis definidos no capítulo 5.1.2 

e com sua experiência vivida no projeto. O mesmo foi classificado pelo seu gerente como 

nível 2,0 na escala de incerteza, sendo que então se espera que o fator “incerteza” afete 

negativamente a eficiência do projeto em relação aos projetos anteriormente estudados. 
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3. Maturidade 

 

 Em relação à maturidade, a área de negócios responsável pelo o projeto tem mais de 

45 recomendações das 53 propostas implementadas, sendo classificada então no nível 2,0 de 

maturidade. Mais dados sobre este tema não puderam ser disponibilizados por motivos de 

confidencialidade. 

 

4. Cálculo da eficiência 

 

 Segundo proposto no capítulo 4, pode-se representar o processo deste estudo pelo 

modelo da figura 61, com as entradas e saídas de custos planejados (B1 e B2plan 

respectivamente) e custos reais (Bx1 e Bx2 respectivamente) do projeto, conforme os dados 

disponibilizados pela empresa. Os valores financeiros foram modificados proporcionalmente 

por um fator e estão apresentados numa dimensão genérica $ para a análise por motivos de 

sigilo da empresa. 

 

Figura 61 – Representação do processo analisado do projeto 4 

 

 
Complexidade = 2,85 

Incerteza = 2,0 
Maturidade = 2,0 

EV  

P  

B1=4350,00 $ 
Bx1 = 4350,00 $ 

B2plan = 646,85 $ 
Bx2 = 363,66 $ 
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 A partir do modelo da analogia proposta, pode-se, com os dados apresentados na 

figura 61, escrever o balanço de custos e encontrar o valor agregado, conforme a equação 27 

apresentada no capítulo 4: 

 

15,370385,64600,435021 =−=−= planBBEV   (65) 

 

 Com o valor agregado calculado e os dados reais de custos da figura 61, pode-se 

representar o diagrama exergético proposto para o processo do projeto 4: 

 

 

Figura 62 – Representação do diagrama exergético do processo analisado do projeto 4 

 

 Pode-se então, a partir os dados da figura 62 escrever o balanço de custos reais 

conforme proposto na equação 41 no capítulo 4. Este balanço permite o cálculo das perdas 

geradas no processo: 

 

PPEVBxBx ++=⇒++= 15,370366,36300,435021   (66) 

 

 Da equação 66, pode-se então calcular que o valor das perdas é P = 283,19 $. 

Bx1 = 4350,00 $ 
 

Bx2 = 363,66 $ 
 

P 

EV = 3703,15 $ 
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 O custo real do processo estudado é calculado a partir da equação 44, apresentada no 

capítulo 4: 

 

34,398621 =−= BxBxAC   (67) 

 

 O próximo passo para a análise deste processo, é o cálculo da eficiência. 

Primeiramente deve-se calcular o valor do custo planejado do processo, a partir da equação 

43. Note que como o processo estudado é todo o projeto, já encerrado, o custo planejado deve 

ser idêntico ao valor agregado, por definição da metodologia EVM. 

 

15,370385,64600,4350210 =−=−== planBBBPV   (68) 

 

 Para melhorar a visualização das perdas ocorridas neste projeto, pode-se da mesma 

maneira apresentada no capítulo 4 e aplicada no primeiro projeto, representar graficamente a 

geração de “entropia análoga”: 

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 63 – Gráfico B x sp para o projeto 4 
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 Finalmente, para o processo estudado, pode-se calcular a eficiência a partir da equação 

48, apresentada no capítulo 4: 

 

%89,92
34,3986
15,3703

====
AC
EVCPIη   (69) 

 

 Numa análise prévia deste projeto, comparativa com o anterior, pode-se dizer que a 

maior incerteza relativa do projeto não influi de forma significativa na eficiência.  

 

5.6. Projeto 5 

 

 O quinto e último projeto deste estudo, um projeto de serviços. É mais complexo e 

com um nível de incerteza bem maior que os anteriores. Como nos projetos anteriores, foi 

realizada a entrevista com o gerente deste projeto que forneceu as informações necessárias 

para a análise da complexidade, da incerteza e das competências da organização realizadora.  

  

1. Complexidade 

 

 A complexidade deste projeto é bastante parecida com a dos dois últimos projetos, 

atingindo o nível 2,75 de complexidade. 

 Os fatores considerados na análise foram: 

 

• Margem – a margem do projeto não pode ser divulgada precisamente, e seu nível 

considerado foi 5,0; 
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• Volume – da mesma forma que a margem, o volume do projeto não pode ser 

divulgado precisamente, e foi enquadrado como nível 2,0; 

• Abrangência interna – o projeto envolveu apenas uma unidade de negócio, portanto a 

abrangência interna foi mensurada como 1,0; 

• Abrangência externa – nenhum outro país foi envolvido na execução e monitoramento 

do projeto, portanto a abrangência externa foi enquadrada no nível 2,0; 

• Estrutura – a estrutura do projeto é relativamente complexa, e foi mensurada como 

nível 3,0. 

 

 A figura 64 apresenta o resultado da análise da complexidade para o projeto estudado.  

 

Pesos 1 2 3 4 5 Resposta (1-5) Peso Ponderado

Margem 0,25 <= 32% <= 28% <= 25% <= 22% <= 15% 5 1,25

Volume / ano 0,35 >= 1 >= 3 >= 10 >= 30 >= 80 2 0,7

Abrangência Interna 0,15 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 >= 5 1 0,15

Abrangência Externa 0,1 >= 1 >= 2 >= 3 >= 4 2 0,2

Estrutura 0,15 >= 5 >= 20 >= 50 >= 300 >= 1000 3 0,45

2,75  

Figura 64 – Análise da complexidade do projeto 5 

 

2. Incerteza 

 

 O projeto, como nos outros casos, não teve em sua fase de planejamento a análise 

quantitativa dos riscos, houve apenas uma estimativa, que se confirmou após o andamento do 

projeto. O mesmo foi classificado pelo seu gerente como nível 3,0 na escala de incerteza, 

sendo que então se espera que o fator “incerteza” afete negativamente a eficiência do projeto 

em relação aos projetos anteriormente estudados. 
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3. Maturidade 

 

 Em relação à maturidade, a área de negócios responsável pelo o projeto tinha, na 

época do início do projeto, pouquíssimas recomendações implementadas, sendo classificada 

então no nível 5,0 de maturidade, o mais baixo da escala proposta. Mais dados sobre este tema 

não puderam ser disponibilizados por motivos de confidencialidade. 

 

4. Cálculo da eficiência 

 

 Segundo proposto no capítulo 4, pode-se representar o processo deste estudo pelo 

modelo da figura 65, com as entradas e saídas de custos planejados (B1 e B2plan 

respectivamente) e custos reais (Bx1 e Bx2 respectivamente) do projeto, conforme os dados 

disponibilizados pela empresa. Os valores financeiros foram divididos proporcionalmente por 

um fator e estão apresentados numa dimensão genérica $ para a análise por motivos de sigilo 

da empresa. 

 

Figura 65 – Representação do processo analisado do projeto 5 

 
Complexidade = 2,75 

Incerteza = 3,0 
Maturidade = 5,0 

EV  

P  

B1=5305,00 $ 
Bx1 = 5305,00 $ 

B2plan = 1286,71 $ 
Bx2 = 97,00 $ 
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 A partir do modelo da analogia proposta, pode-se, com os dados apresentados na 

figura 65, escrever o balanço de custos e encontrar o valor agregado, conforme a equação 27 

apresentada no capítulo 4: 

 

29,401871,128600,530521 =−=−= planBBEV   (70) 

 

 Com o valor agregado calculado e os dados reais de custos da figura 65, pode-se 

representar o diagrama exergético proposto para o processo do projeto 4: 

 

 

Figura 66 – Representação do diagrama exergético do processo analisado do projeto 5 

 

 Pode-se então, a partir os dados da figura 66 escrever o balanço de custos reais 

conforme proposto na equação 41 no capítulo 4. Este balanço permite o cálculo das perdas 

geradas no processo: 

 

PPEVBxBx ++=⇒++= 00,9729,401800,530521   (71) 

 

 Da equação 71, pode-se então calcular que o valor das perdas é P = 1189,71 $. 

Bx1 = 5305,00 $ 
 

Bx2 = 1286,71 $ 
 

P 

EV = 97,00 $ 
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 O custo real do processo estudado é calculado a partir da equação 44, apresentada no 

capítulo 4: 

 

00,520821 =−= BxBxAC   (72) 

 

 O próximo passo para a análise deste processo, é o cálculo da eficiência. 

Primeiramente deve-se calcular o valor do custo planejado do processo, a partir da equação 

43. Note que como o processo estudado é todo o projeto, já encerrado, o custo planejado deve 

ser idêntico ao valor agregado, por definição da metodologia. 

 

29,401871,128600,5305210 =−=−== planBBBPV   (73) 

 

 Para melhorar a visualização das perdas ocorridas neste projeto, pode-se da mesma 

maneira apresentada no capítulo 4 e aplicada no primeiro projeto, representar graficamente a 

geração de “entropia análoga”: 

 

 

(%TC – Porcentagem restante para completar o projeto) 

Figura 67 – Gráfico B x sp para o projeto 5 

 

B ($) 

2plan 
2 

1 

%TC1 

%TC2 

sp 

Bx1= B1 = 5305,00 

Bx2= 97,00 
 

B2 =1286,35 
 

ΔCPI 



  175  

 Finalmente, para o processo estudado, pode-se calcular a eficiência a partir da equação 

48, apresentada no capítulo 4: 

 

%15,77
00,5208
29,4018

====
AC
EVCPIη   (74) 

 

 Numa análise prévia deste projeto, comparativa com os anteriores, nota-se claramente 

o forte impacto da incerteza e principalmente do fator “competências da organização 

realizadora”, que influíram negativamente na eficiência obtida pelo projeto.  

 

5.7. Análise dos estudos de casos 

 

 A tabela 7 apresenta um resumo dos fatores críticos de sucesso e da eficiência 

calculada nos estudos de casos dos 5 projetos apresentados: 

 

Tabela 7 – Resultados dos estudos de caso 

Projeto Complexidade Incerteza Maturidade Eficiência

1 1,55 1,00 3,00 94,24

2 3,15 1,00 3,00 91,83

3 2,80 1,00 2,00 93,11

4 2,85 2,00 2,00 92,89

5 2,75 3,00 5,00 77,15
 

 

 Primeiramente pode-se realizar uma análise qualitativa nos casos estudados, 

comparando-os e a partir das diferenças dos fatores explicar os resultados encontrados.  
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 Comparando-se os dois primeiros projetos, percebe-se que houve uma queda na 

eficiência do segundo projeto (91,83 %) em relação ao primeiro (94,24 %), que pode ser 

relacionada ao aumento na complexidade do projeto, que conforme proposto, dificulta o 

gerenciamento do projeto, e reduz a sua eficiência. O maior número de pessoas, atividades e 

canais de comunicação a se gerenciar, bem como o volume financeiro do projeto, podem ter 

dificultado a ação do gerente do projeto no segundo caso, o que se traduz numa menor 

eficiência. Os outros fatores não apresentam variação, portanto pode-se verificar que neste 

caso apenas a diferença na complexidade explica a variação da eficiência. 

 Da mesma forma, entre o segundo e o terceiro projetos, pode-se verificar uma melhora 

da eficiência que pode ser relacionada à maior maturidade da organização em gerenciar 

projetos e à pequena diminuição da complexidade do projeto, o que de acordo com a 

proposição deste trabalho, melhora a eficiência esperada. Assim deduz-se que a maior 

maturidade da organização no terceiro caso, traduzida pelos seus processos, ferramentas e 

métodos de gestão de projetos, pode ter influenciado positivamente na eficiência do 

gerenciamento deste empreendimento em relação ao segundo. 

 Ao se realizar uma comparação entre o quarto projeto com o primeiro, ou mesmo com 

o terceiro caso, verifica-se uma queda da eficiência, que por sua vez pode ser relacionada com 

a maior incerteza envolvida no projeto, ou também com a maior complexidade. Porém ao se 

comparar o quarto projeto com o segundo, percebe-se que apesar da maior incerteza, houve 

uma melhora da eficiência, que pode ser explicada por uma menor complexidade ou uma 

melhor maturidade dos processos, ou ambas as hipóteses, com impactos diferentes que 

compuseram a diferença relativa na eficiência da gestão do projeto. 

 O último projeto é claramente o menos eficiente, e apresenta características fortes de 

incerteza e, principalmente, de níveis básicos maturidade, o que de acordo com as hipóteses 

apresentadas neste trabalho prejudicam o gerenciamento do projeto, e por conseqüência, 
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reduzem a sua eficiência, como verificado por meio deste estudo. Ou seja, a exposição total a 

eventos de riscos neste projeto, somada com a pequena maturidade e as deficiências nos 

processos de gestão de projetos desta organização causaram uma redução significativa do 

índice de eficiência do projeto. 

 Com esta análise realizada, nenhuma das hipóteses foi descartada, pois os resultados 

foram coerentes e as análises mostraram a tendência proposta de melhora da eficiência caso 

os fatores críticos de sucesso fossem favoráveis ao gerenciamento dos projetos, 

principalmente em relação aos fatores de incerteza e as competências da organização, que se 

mostraram, de forma qualitativa, com mais impacto na eficiência do projeto do que a 

complexidade.  

 Portanto, foram escolhidos projetos que tivessem características diferentes e que 

produzissem resultados diferentes, e desta maneira procurou-se explicar e entender a validade 

das hipóteses apresentadas. 

 Porém, este estudo qualitativo ainda é passível de críticas por não comprovar 

estatisticamente as correlações propostas entre os fatores críticos de sucesso e a eficiência 

encontrada nos projetos analisados, não podendo ser então considerado conclusivo. Ou seja, 

apesar de não ser possível o descarte de nenhuma hipótese, não se pode concluir com base em 

dados estatísticos que as hipóteses são verdadeiras. 

 Isso se deve ao pequeno número de projetos que puderam ser disponibilizados para 

estudo devido à dificuldade em se obter dados reais de organizações por motivos de sigilo. 

Este fato limita a análise estatística, pois a amostra necessária é grande em relação à 

disponibilizada. 

 Um método estatístico que pode ser utilizado nesta análise é a regressão linear 

múltipla [44], método que calcula a relação linear entre uma resposta e seus efeitos 

simultâneos, caracterizados por variáveis independentes. No caso deste trabalho, a resposta é 
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a eficiência na gestão dos projetos, e as variáveis independentes são a complexidade, a 

incerteza e as competências da organização. 

 O modelo da regressão linear é dado pela equação 75: 

 

iikkiii XXXY εββββ +++++= ,22110 ...   (75) 

 

 Neste modelo Y é a resposta, X são as variáveis independentes, β são os coeficientes de 

correlação que explicam a relação entre as variáveis e a resposta, e ε é o erro da regressão. K 

representa o número de variáveis e i representa as n medidas da amostra estudada. 

 A equação 75 traduz-se num sistema de n equações lineares, que podem ser escritas de 

forma matricial, conforme a equação 76: 

 



























+























⋅



























=























n
k

nkn

k

k

n XX

XX
XX

Y

Y
Y

ε

ε
ε

β

β
β

.

.

.
 

.

. 

..1
.....
.....
.....

..1

..1

 
.
.

2

1

1

0

1,2

1,21

1,11

2

1

  (76) 

 

 A equação 76 pode também ser escrita por: 

 

εXβY +=   (77) 

 

 Os dados da tabela 7 foram inseridos no software SAEGD – Sistema para análises 

estatísticas, disponibilizado pela Universidade Federal de Viçosa, que calculou os coeficientes 

de correlação a partir dos dados apresentados e propiciou a análise dos resultados. A tabela 8 

mostra os resultados apresentados pelo sistema na regressão linear múltipla: 
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Tabela 8 – Resultados da análise de regressão linear múltipla 

______________________________________________________________________________ 

Dependentes   = CPI  (Eficiência)    

Independentes = C (Complexidade)         I (Incerteza)        M (Maturidade)      

 

 M a t r i z   d e   C o r r e l a ç õ e s 

            CPI       C         I         M        

 CPI        1.00000  -0.22710  -0.87369  -0.90530 

 C         -0.22710   1.00000   0.22159  -0.04954 

 I         -0.87369   0.22159   1.00000   0.68465 

 M         -0.90530  -0.04954   0.68465   1.00000 

______________________________________________________________________________ 

 P a r â m e t r o s   d a   R e g r e s s ã o 

 

 Nome        Coeficiente   Desvio-Padrão    Valor de T     Coef. Beta   Probab. 

 

 C         -0.198116E+01   0.226103E+01      -0.876220      -0.171314   0.2710 

 I           -0.316038E+01   0.214097E+01      -1.476143      -0.395481   0.1895 

 M         -0.375267E+01   0.152655E+01      -2.458277      -0.643024   0.1230 

 CONSTANTE  0.111349E+03 

 

 R2 = 0.966565 

 R2 ajustado = 0.866262 

 

 A n á l i s e   d e   V a r i â n c i a 

 

 Fontes de Variação    GL   Soma de Quadrados   Quadrado Médio     F    Signif. 

 Devido a Regressão     3       197.5191           65.83971        9.64  0.2315 

 Independente               1         6.832400          6.832400     

______________________________________________________________________________ 
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 A tabela 8 mostra os coeficientes de correlação entre os fatores complexidade (C), 

incerteza (I) e competências da organização (M) com a eficiência (CPI). Nota-se que todos os 

coeficientes são negativos, ou seja, quanto maior a complexidade, a incerteza, ou quanto 

menor a maturidade da organização, menor a eficiência esperada, comprovando que a relação 

proposta pelas hipóteses deste trabalho é coerente com o que foi observado, principalmente ao 

se verificar que os itens M e I têm maior correlação do que C, conforme verificado na análise 

qualitativa dos estudos de casos. Porém outros testes devem ser realizados para verificar se os 

resultados são conclusivos. 

 Para que estatisticamente se possa comprovar que os coeficientes são significativos e 

diferentes de zero, com nível de significância de pelo menos 95%, deve-se realizar o teste na 

variável de t-Student [44]. A tabela 8 apresenta para cada variável independente os valores de 

T, que devem ser comparados com os valores da tabela da distribuição de t-Student [44]. 

Deve-se então testar as hipóteses de que os coeficientes são iguais à zero. Caso o valor do 

módulo de T calculado no sistema seja menor do que o valor da distribuição de t-Student na 

tabela, o teste é positivo e a hipótese é aceita, e portanto deve-se considerar a correlação 

estatisticamente igual a zero: 

 

0%]5;[ =⇒−< βkntTSe   (78) 

 

 No caso da tabela 8, nenhum dos coeficientes é estatisticamente diferente de zero, já 

que t[2,5%] = 2,92. Esta conclusão também é mostrada pela coluna Probab., que mostra o 

nível de significância em que estes coeficientes seriam diferentes de zero. No caso da 

incerteza, por exemplo, ela seria diferente de zero com 18,95% de significância. Porém para 

este trabalho deseja-se o índice de 95% de significância. 
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 Da mesma forma o teste da variável F [44], também apresentada na tabela 8, procura 

mostrar se de maneira global, a regressão apresentada é estatisticamente significante, ou seja, 

se existe pelo menos uma variável independente cuja correlação seja diferente de zero. Da 

mesma forma que no caso da variável t, para o teste da variável F é necessário que o módulo 

de F seja maior do que o valor encontrado na tabela da distribuição F, conforme disponível 

nas bibliografias de estatística [44]. Caso este valor seja menor, o teste de que existe um 

coeficiente diferente de zero é negativo, e a regressão é estatisticamente insignificante. 

 

0%]5;;1[ ≠⇒−−> βExisteknkFFSe   (79) 

 

 Da mesma forma que para o teste de t-Student, o teste de F afirmou que 

estatisticamente a regressão é insignificante ao nível de 95%, pois o valor de F da tabela é 

19,0, e o valor encontrado é 9,64. 

 Estes resultados ocorrem porque há poucos projetos na amostra para que o estudo 

possa ser estatisticamente conclusivo. Para estimar a quantidade de projetos que deve ser 

estudado, a partir do valor de R2 ajustado apresentado na tabela 8 (0,86) e de k, pode-se 

calcular o valor de F teórico pela fórmula [44] : 
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 Procura-se então encontrar, por meio de tentativa e erro, o valor na tabela da 

distribuição F que satisfaça a equação 81, a partir da equação 79, e calcular o número de 
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projetos mínimo que torne a regressão estatisticamente significativa, com nível de 

significação de 95%: 

 

%]5;3;2[

3
14,0
43,0

−>

−

nF

n

  (81) 

 

 O valor mínimo encontrado para que a regressão fosse estatisticamente significante foi 

então de 10 projetos, o que não garante que todos os coeficientes sejam estatisticamente 

significantes, mas garante que a regressão tenha pelo menos um de seus coeficientes 

estatisticamente diferentes de zero. Para que todos os coeficientes sejam estatisticamente 

significantes é provável que sejam necessários muito mais projetos na amostra, como mostra 

o teste de t-Student nas variáveis C e I, cujos níveis de significância são muito baixos ainda. 

 O próprio software SAEGD faz uma análise automática chamada de Backward 

analysis, retirando da análise as variáveis independentes mais insignificantes, uma a uma e 

refazendo a regressão linear com as variáveis restantes, até que encontre apenas variáveis 

estatisticamente significantes, como mostrado na tabela 9. 
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Tabela 9 – Regressão com a análise de Backward 

______________________________________________________________________________ 

Após a Retirada de  = C                                                       

 ______________________________________________________________________________ 

 P a r â m e t r o s   d a   R e g r e s s ã o 

 Nome    Coeficiente        Desvio-Padrão      Valor de T     Coef. Beta   Probab. 

 M         -0.337392E+01   0.137644E+01      -2.451188      -0.578125   0.0669 

 I           -0.381882E+01   0.188477E+01      -2.026145      -0.477876   0.0900 

  R2 = 0.940896 

 R2 ajustado = 0.881791 

 

 A n á l i s e   d e   V a r i â n c i a 

 Fontes de Variação    GL   Soma de Quadrados   Quadrado Médio     F    Signif. 

 Devido a Regressão     2       192.2735                 96.13673             15.92  0.0591 

 Independente               2       12.07805                  6.039025     

 

Após a Retirada de  = I                                                       

 ______________________________________________________________________________ 

 P a r â m e t r o s   d a   R e g r e s s ã o 

 Nome        Coeficiente          Desvio-Padrão      Valor de T     Coef. Beta   Probab. 

 M              -0.528333E+01   0.143120E+01      -3.691548      -0.905305   0.0172 

  R2  = 0.819576 

 R2 ajustado = 0.759435 

 

 A n á l i s e   d e   V a r i â n c i a 

 Fontes de Variação    GL   Soma de Quadrados   Quadrado Médio     F    Signif. 

 Devido a Regressão     1       167.4817                 167.4817             13.63  0.0345 

 Independente               3       36.86985                 12.28995     

______________________________________________________________________________ 
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 Nesta última análise, tanto a regressão (teste da estatística F) quanto a variável M 

(teste de t-Student) se mostraram estatisticamente significantes com 95% de confiança. Então 

a partir dos dados apresentados dos projetos já se pode afirmar, com comprovação estatística, 

que a pelo menos a maturidade dos processos da organização é correlacionada positivamente 

com a eficiência no gerenciamento dos projetos da mesma, com nível de significância de 

95%. Quanto aos outros fatores, apenas após o estudo com muitos outros casos (pelo menos 

10) se pode afirmar o mesmo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em vários campos de atuação, a termodinâmica já apresenta analogias, como por 

exemplo, na economia e na gestão de riscos. E a pesquisa, tema deste texto, exemplifica mais 

um caso onde seus conceitos podem ser aplicados para o desenvolvimento de novas técnicas. 

 De acordo com os objetivos do trabalho, houve a finalidade de se transformar um tema 

tratado subjetivamente – a eficiência do gerenciamento de projetos – em uma medida 

tangível, objetiva, simples e comparável, respondendo a três perguntas que caracterizaram o 

problema a ser estudado. 

 

 

I.  Como medir na prática a eficiência no gerenciamento de um projeto? 

 

 Foi realizado o desenvolvimento do modelo análogo a partir dos balanços de energia e 

do cálculo da eficiência térmica de uma turbina. Nas equações análogas identificadas, 

utilizaram-se as variáveis da metodologia de gerenciamento do valor agregado para que a 

linguagem das variáveis fosse entendida e o significado das equações fosse facilmente 

identificado nas metodologias de gestão de projeto. Finalmente no desenvolvimento do 

modelo, foi proposto no capítulo 4, por meio da equação 48 que a eficiência do gerenciamento 

dos projetos pode ser medida pelo cálculo do CPI, resultado que pode ser considerado 

bastante coerente e simples de ser entendido. 

 Este resultado demonstra a coerência do modelo proposto com a metodologia que se 

procurou adotar, e mais ainda, uma aplicabilidade prática do conceito sem grandes 

dificuldades de entendimento, pois o uso da metodologia EVM é bastante difundido, e o 
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conceito de eficiência como o CPI do projeto deve ser bem aceito.  Inclusive no trabalho de 

IBBS o CPI foi identificado como o principal indicador do valor que a gestão de projetos 

pode agregar a uma organização. Verifica-se então que a modelagem proposta neste trabalho 

é coerente com os resultados encontrados por outros trabalhos de instituições importantes 

como o PMI, e o cálculo da eficiência proposto é considerado por autores renomados como a 

métrica do valor da gestão de projetos. 

 Outra discussão gerada pelo cálculo deste rendimento, discutido no capítulo 4, é o 

rendimento maior do que 100%, que pode eventualmente ser encontrado no estudo dos 

projetos.  

 Como apresentado, este fato demonstra que houve uma falha durante a fase de 

planejamento do projeto que sobre estimou os recursos empregados nas atividades e por 

conseqüência o custo planejado. Embora uma eficiência maior do que 100% mostre que o 

resultado financeiro do projeto foi superior ao planejado, a empresa perde em competitividade 

pois o custo planejado é a base de seus preços ao mercado.  

 De acordo com IBBS [42], a eficiência maior do que 100% é tão ou mais prejudicial à 

organização quanto uma eficiência menor de 100%. Isso porque uma eficiência menor do que 

100% é um “problema” pontual de gerenciamento de projetos que afeta o resultado 

operacional da organização, tendo um efeito único. Já uma eficiência maior do que 100% 

pode significar um problema de falta de competitividade que influencia a estratégia da 

empresa, tendo um efeito que pode ser permanente a médio e longo prazos. 

 

 

II. Quais os fatores críticos para que o projeto seja eficiente (ou para o sucesso de um 

projeto)?  
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 Como foi apresentado no capítulo 3, de forma geral, existem muitos estudos sobre os 

fatores críticos de sucesso que simplesmente apresentam listas contendo diversos fatores que 

realmente impactam no sucesso dos projetos (como no exemplo da tabela 4).  

 O que poucos estudos até agora fizeram, e que este realizou, é propor análises que 

agrupem estes fatores de forma que os mesmos possam ser avaliados e mensurados para que 

se possa prever, quando um projeto realizado por uma determinada organização num 

determinado ambiente tem boas probabilidades de obter sucesso ou não. Com isso pode-se 

estimar a eficiência ou o CPI esperado para o projeto, e avaliar a competitividade da 

organização e a criação de reservas financeiras. 

 Após criteriosa análise dos fatores críticos apresentados no item 3.4 deste texto, 

propõem-se como hipóteses que a eficiência no gerenciamento de projetos, depende 

basicamente de três grupos de fatores, que podem ser mensurados e classificados: 

 

1. Complexidade do projeto; 

2. Incerteza envolvida no projeto; 

3. Competências da organização realizadora. 

 

 A variável complexidade depende exclusivamente das características do projeto. Pode 

ser mensurada de acordo com o número de variáveis a serem gerenciadas como tamanho, 

equipe, tempo e volume financeiro. O segundo grupo, a incerteza, é relacionado diretamente 

com os riscos do projeto, dependendo das características do próprio projeto e do ambiente 

tecnológico, político, econômico e social em que ele está inserido. Já o terceiro grupo depende 

diretamente da maturidade dos processos da organização realizadora, representada pela sua 

cultura, suas competências, suas políticas e pela equipe do projeto. 
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III. Propostos estes fatores críticos, de que forma eles impactam a eficiência esperada para 

novos projetos? 

 

 Para a avaliação do impacto destes fatores críticos, foi realizado um estudo de caso 

múltiplo em 5 projetos, que buscou analisar o impacto de cada fator no CPI dos projetos, 

como mostrado na tabela 7. 

 Na análise realizada, nenhuma das hipóteses foi descartada, pois os resultados foram 

coerentes e as análises mostraram a tendência proposta de melhora da eficiência caso os 

fatores críticos de sucesso fossem favoráveis ao gerenciamento dos projetos, principalmente 

em relação aos fatores de incerteza e as competências da organização, que se mostraram, de 

forma qualitativa, com maior impacto na eficiência do projeto do que a complexidade.  

 Porém, o estudo de casos é passível de críticas por não comprovar estatisticamente as 

correlações propostas entre os fatores críticos de sucesso e a eficiência encontrada nos 

projetos analisados, não podendo ser então considerado conclusivo. Ou seja, apesar de não ser 

possível o descarte de nenhuma hipótese, não se pode concluir com base em dados estatísticos 

que as hipóteses são verdadeiras. Isso se deve ao pequeno número de projetos que puderam 

ser disponibilizados para estudo devido à dificuldade em se obter dados reais de organizações 

por motivos de sigilo.  

 Para então analisar estatisticamente qual a quantidade de projetos necessários para que 

uma correlação seja estatisticamente significativa, realizou-se uma análise de regressão linear 

múltipla, e chegou-se a conclusão de que para a regressão ter 95% de nível de significância, 

seria necessários pelo menos 10 projetos. 
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 O único fator que com os cinco casos estudados já pôde ser considerado como 

estatisticamente comprovado é o fator “Competências da organização”, medido pela 

maturidade dos processos de gestão de projetos. Ou seja, foi comprovado estatisticamente que 

quanto maior a maturidade, maior é a eficiência esperada no gerenciamento dos projetos. 

  

 Então, pode-se concluir que de acordo com os objetivos deste trabalho, as perguntas I 

e II foram completamente respondidas, e a pergunta III foi parcialmente respondida, já que 

não se puderam comprovar estatisticamente todas as hipóteses.  

 Portanto o próximo passo na continuação do desenvolvimento deste modelo é o 

aperfeiçoamento das mensurações dos fatores críticos de sucesso, por exemplo com o uso da 

ferramenta OPM3, o estudo de pelo menos 10 casos para que sejam comprovadas ou 

descartadas as outras hipóteses, e que seja proposto, a partir dos coeficientes da regressão, um 

modelo matemático que possa prever a eficiência do projeto já na fase de iniciação do mesmo, 

o que pode auxiliar a organização e o gerente do projeto no desenvolvimento dos seus 

empreendimentos. 

 Com a posse destes cálculos, as organizações têm condições de analisar os seus 

projetos, de acordo com suas necessidades e utilizar os resultados das analises para ter 

comparações com outras instituições, e principalmente, planejar melhor seus projetos, criando 

reservas conforme a real necessidade de um projeto, tornando-a mais competitiva e lucrativa, 

aumentando o seu valor. 

 Convém dizer que a análise proposta pelo modelo, analisa um processo, da mesma 

forma que foi definido pela Termodinâmica. Este processo pode ser desde uma pequena 

atividade, uma fase ou um subprojeto até um grande programa de projetos com vários 

processos complexos em seu interior. 
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 O importante é a definição da profundidade do estudo que se deseja realizar e entender 

que quanto mais detalhada for a análise, mais significativos serão os resultados obtidos e 

melhor utilizados poderão ser. Assim, uma organização que faz essa análise deve definir seus 

objetivos para a realização deste trabalho para saber qual o nível do estudo é desejado. Dentre 

estes objetivos possíveis estão: 

 

• Análise dos processos internos; 

• Avaliação da competitividade; 

• Adequação das reservas de contingência; 

• Determinação do perfil dos projetos de uma organização; 

• Estudo de investimentos em processos de gerenciamento de projetos; 

• Previsão de indicadores de performance, especialmente a eficiência de projetos 

futuros. 

 

 Finalmente, considera-se que o trabalho de pesquisa e proposição deste modelo atingiu 

quase todos os seus objetivos ao responder completamente às duas primeiras perguntas, e 

parcialmente à terceira, ao propor consistentemente uma forma de análise, previsão e 

comparação da eficiência no gerenciamento de projetos de uma organização, como função da 

maturidade da organização e dos ambientes específicos em que cada projeto está inserindo, e 

testando por meio de aplicações práticas o modelo, buscando avaliar a correlação entre os 

fatores propostos e a eficiência e mostrando que a analogia proposta é bem fundamentada e 

pode agregar valor a quem se propõe a utilizá-la.  
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