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UM MODELO DE SIMULAÇÃO DINÂMICA PARA AVALIAÇÃO DO 

IMPACTO DA PRESSÃO NO CRONOGRAMA NO DESEMPENHO DA 

EQUIPE E DO PROJETO 

RESUMO 

Situações de pressão sobre o cronograma de projetos são frequentemente 
vivenciadas por gerentes e equipes de projetos. É comum a imposição de prazos 
curtos pelos clientes, que necessitam da solução resultante do projeto para resolver 
o seu problema. Na perspectiva do negócio, a concorrência do mercado conduz os 
executivos a manterem o foco na satisfação dos clientes e pressionarem os gerentes 
de projetos para o cumprimento dos prazos, mesmo que reduzidos. Na indústria de 
software atual, reduzir custos e cronograma tem se tornado uma norma, de modo 
que compreender o impacto dessas ações no desempenho dos projetos é crucial 
para a eficácia das estratégias gerenciais. Nesse contexto, é fundamental que o 
gerente de projetos avalie o impacto das suas decisões em situações de pressão 
sobre o cronograma antes de tomá-las, de modo que fiquem claras as 
consequências das mesmas sobre o desempenho da equipe e do projeto. 
Entretanto, esta não é uma tarefa simples, uma vez que envolve muitas variáveis 
que se inter-relacionam e influenciam os comportamentos umas das outras. Além 
disso, as ferramentas disponíveis e comumente utilizadas para o planejamento e 
gerenciamento de projetos não consideram boa parte das variáveis influentes nesse 
contexto, nem o aspecto dinâmico de relações de causa-efeito cíclicas entre elas. 
Logo, o presente trabalho propõe um modelo dinâmico e simulável capaz de auxiliar 
o gerente de projetos na avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma no 
desempenho da equipe e do projeto. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
exploratória no intuito de identificar os fatores-chave de influência em situações de 
pressão sobre o cronograma na dinâmica de projetos e suas inter-relações de 
causalidade. Em seguida, foi construído um modelo de simulação, baseado na 
Dinâmica de Sistemas, que considera estes fatores e inter-relações e permite que os 
gerentes de projetos realizem a avaliação do impacto das suas decisões em 
situações de pressão sobre o cronograma. Por fim, a aplicação do modelo de 
simulação dinâmica proposto foi avaliada através de um estudo de caso realizado na 
Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Educação 
de Pernambuco. 

Palavras-chave: Modelo de Simulação; Avaliação de Impacto; Pressão sobre o 
Cronograma; Gerenciamento de Projetos; Dinâmica de Sistemas. 



A DYNAMIC SIMULATION MODEL TO EVALUATION OF THE 

SCHEDULE PRESSURE IMPACT ON THE PERFORMANCE OF THE 

TEAM AND PROJECT 

ABSTRACT 

Situations of project schedule pressure are frequently experienced by project 
managers and teams. Clients commonly impose tight deadlines as they need the 
results of the project to solve their problems. From the business perspective, the 
market competition leads executive managers to keep the focus on customer 
satisfaction and push project managers to meet deadlines, even if reduced. In the 
current software industry, reducing costs and schedule has became a standard and 
understand the impact of these actions on the project performance is crucial to the 
effectiveness of management strategies. In this context, it is essential for the project 
manager to evaluate the impact of his or hers decisions in situations of schedule 
pressure before taking them in order to clarify their consequences to the performance 
of the team and project. However, this is not a simple task since it involves many 
variables that are interrelated and influences the behavior of each other. Moreover, 
the available and commonly used tools for project planning and management don't 
consider many of the influential variables in this context, neither the dynamic aspect 
of the cyclical cause-effect relationships between them. Therefore, this thesis 
proposes a dynamic and simulatable model capable of assist the project manager in 
the evaluation of the schedule pressure impact on the performance of the team and 
project. For that, an exploratory research was conducted in order to identify the key 
factors of influence in situations of schedule pressure in the project dynamics and 
their causal relationships. Then, a simulation model was built based on the Systems 
Dynamics and considers these factors and relationships and allows project managers 
to evaluate the impact of their decisions in situations of schedule pressure. Finally, 
the application of the proposed simulation model was evaluated through a case study 
with the Information Technology Superintendence of the State Department of 
Education of Pernambuco. 

Keywords: Simulation Model, Impact Assessment, Schedule Pressure, Project 
Management, System Dynamics.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho e 

lista os objetivos de pesquisa almejados, justificando a importância e a contribuição 

deste estudo para a área de Gerenciamento de Projetos. Na seção 1.1 estão 

descritos a motivação e o contexto desta pesquisa. A seção 1.2, por sua vez, define 

o problema que esta pesquisa busca resolver. Já a seção 1.3 define o objetivo geral 

e os objetivos específicos almejados para o estudo. Por fim, a seção 1.4 descreve 

como está estruturado o restante desta dissertação.

1.1 MOTIVAÇÃO E CONTEXTO 

O gerenciamento de projetos tem apresentado crescimento significativo desde 

a década de 1990. Segundo Kerzner (2002), a partir desta década iniciou-se a fase 

chamada de Gerenciamento Moderno de Projetos, caracterizada pelo 

amadurecimento do gerenciamento de projetos nas empresas e pela diversificação 

de sua aplicabilidade em todas as áreas de negócios. Neste período também, em 

1996, foi lançada pelo Project Management Institute (PMI) a primeira versão oficial 

do Guia PMBOK® – Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, na 

tentativa de documentar e padronizar práticas e informações, aceitas como 

gerenciamento de projetos (PMI, 2009), o que gerou interesse dos profissionais e 

organizações em conhecer e aplicar as boas práticas de gerenciamento de projetos 

para agregar valor aos seus negócios. 

A área de conhecimento do gerenciamento de projetos encontra-se em 

expansão e o mercado tem acolhido bem as boas práticas, ferramentas e técnicas, 

que tem sido propostas no sentido de aumentar as chances de sucesso dos 

projetos. Uma prova disto é o crescimento do PMI, que possuía em torno de 93.000 

membros em 150 países no ano 2002, e em 2008 possuía mais de 260.000 

membros distribuídos por 171 países (PMI, 2009). Além disso, o Guia PMBOK® já 

se encontra em sua quarta versão, lançada no final do ano de 2008. 
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Outro fator que tem contribuído para o crescimento do interesse e para os 

esforços em pesquisa e desenvolvimento na área do gerenciamento de projetos é a 

baixa taxa de sucesso nos projetos. De acordo com o Standish Group (2009), 

apenas 32% dos projetos de TI são concluídos com sucesso, ou seja, dentro do 

prazo, do orçamento, com as características e funções inicialmente acordados. O 

mesmo estudo diz ainda que 44% dos projetos obtêm sucesso parcial, pois são 

concluídos fora do prazo, além do orçamento e/ou com menos características ou 

funções inicialmente especificadas. Já os 24% restantes dos projetos são 

fracassados, pois são cancelados antes da sua conclusão ou são entregues e nunca 

utilizados. A Figura 1 apresenta em detalhes a evolução do sucesso dos projetos de 

TI segundo as pesquisas do Standish Group. 

Figura 1: Evolução do Sucesso de Projetos de TI 

Fonte: Elaborado a partir de Prado e Archibald (2008) e Standish Group (2009)

Diante da necessidade de sucesso na realização de projetos, situações de 

pressão sobre o cronograma de projetos são frequentemente vivenciadas por 

gerentes e equipes de projetos. É comum a imposição de prazos curtos pelos 

clientes, que necessitam da solução resultante do projeto para resolver o seu 

problema. Na perspectiva do negócio, a concorrência do mercado conduz os 
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executivos a manterem o foco na satisfação dos clientes e pressionarem os gerentes 

de projetos para o cumprimento dos prazos, mesmo que reduzidos. 

Segundo Nan (2009), reduzir custos e cronograma tem se tornado uma norma 

na indústria de software atual, de modo que compreender o impacto dessas ações 

no desempenho dos projetos é crucial para a eficácia das estratégias gerenciais. 

Nesse contexto, encontrar o equilíbrio entre cronograma e desempenho do projeto é 

um grande desafio de análise na fase de planejamento de projetos. 

Diante das situações de pressão sobre o cronograma, onde os prazos são 

apertados ou quando existe o risco de descumprimento dos mesmos, os gerentes 

precisam decidir entre redimensionar as metas ou adequar o cronograma do projeto 

às mesmas. A primeira estratégia envolve negociação com o cliente e pode por em 

risco o sucesso do projeto, fato que influencia os gerentes de projetos a optarem, 

normalmente, pela segunda estratégia. Nesta segunda vertente, de acordo com 

Lyneis e Ford (2007), três ações são muito comuns na prática dos gerentes para 

resolver a situação: (1) mobilizar mais pessoas para a equipe do projeto (Add 

People); (2) aumentar a carga de trabalho da equipe do projeto (Work More), que 

geralmente implica no uso da técnica referida no Guia PMBOK® como crashing 

(PMI, 2008); e (3) aumentar a velocidade do trabalho da equipe do projeto (Work 

Faster), que geralmente implica no uso da técnica denominada no Guia PMBOK®

como fast tracking, que passa a ignorar certas dependências entre as tarefas (PMI, 

2008). 

De fato, as três abordagens tendem a aumentar a produção da equipe e a 

acelerar o desempenho do projeto. Todavia, alguns efeitos colaterais decorrentes 

dessas ações causam impacto negativo no desempenho da equipe e do projeto, 

gerando riscos que nem sempre são considerados pelos gerentes. Por exemplo, 

submeter a equipe a cargas de trabalho maiores que o normal, ao longo do tempo, 

gera fadiga, aumentando a taxa de erros e diminuindo a produtividade da equipe 

(Ackermann et al., 1997) (Ford e Sterman, 2003) (Lyneis e Ford, 2007). Promover o 

aumento da velocidade do trabalho pela equipe também aumenta a taxa de erros, 

uma vez que a pressa gera perdas (Richardson e Pugh, 1981) (Abdel-Hamid, 1991) 

(Lyneis e Ford, 2007). 
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Como agravante da situação, alguns efeitos secundários e terciários, 

decorrentes dos efeitos colaterais citados, geram impacto negativo no desempenho 

da equipe e do projeto. O aumento da geração de erros implica em mais retrabalho, 

que, juntamente com a fadiga, podem afetar o ânimo da equipe e, 

consequentemente, sua produtividade (Cooper, 1994) (Ford e Sterman, 2003) 

(Lyneis e Ford, 2007). 

Diante desse cenário de insucesso, da necessidade de melhorias e do 

surgimento de novas práticas que conduzam os projetos ao sucesso, vários campos 

de conhecimento estão sendo aplicados ao gerenciamento de projetos. A Dinâmica 

de Sistemas, concebida na década de 1960 no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), é uma delas. Segundo Sterman (2000), a Dinâmica de Sistemas é 

considerada uma ferramenta ideal para a modelagem de sistemas complexos. 

Sterman (1992) diz que a complexidade no contexto de projetos se dá pelo fato 

deles serem compostos por múltiplos componentes interdependentes, altamente 

dinâmicos, e por envolverem múltiplos processos de feedback e relacionamentos 

não lineares. Complementando esta visão, Valença (2007) defende que, apesar de 

todos os fatores estarem inter-relacionados, alguns são mais importantes e 

impactantes no sistema, e no futuro do sistema, do que outros, o que o autor define 

como função de sobredeterminação. 

De acordo com Lyneis e Ford (2007), a aplicação da Dinâmica de Sistemas 

ao gerenciamento de projetos é um campo fértil e produtivo de estudo, uma vez que 

planejar e gerenciar projetos provam ser atividades bastante desafiadoras. Desde a 

década de 1970, quando Roberts (1974) propôs o primeiro modelo de simulação 

para projetos, os conceitos e ferramentas da Dinâmica de Sistemas vêm sendo 

aplicados ao gerenciamento de projetos com o intuito de identificar e modelar os 

fatores de influência no contexto dos projetos, suas inter-relações e estruturas que 

regem a dinâmica do seu comportamento. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante do contexto descrito na Seção 1.1, é fundamental que o gerente de 

projetos avalie o impacto das suas decisões em situações de pressão sobre o 
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cronograma antes de tomá-las, de modo que fiquem claras as conseqüências das 

mesmas sobre o desempenho da equipe e do projeto. Entretanto, esta não é uma 

tarefa simples, uma vez que envolve muitas variáveis que se inter-relacionam e 

influenciam os comportamentos umas das outras. Além disso, as ferramentas 

disponíveis e comumente utilizadas para o planejamento e gerenciamento de 

projetos não consideram boa parte das variáveis influentes nesse contexto, nem o 

aspecto dinâmico de relações de causa-efeito cíclicas entre elas. 

Diante desta lacuna e da importância do tema para o gerenciamento de 

projetos, é levantada a seguinte problemática: como avaliar o impacto da pressão 

sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto de forma a subsidiar 

decisões melhor fundamentadas pelos gerentes de projetos? 

1.3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor um modelo dinâmico e 

simulável, capaz de auxiliar o gerente de projetos na avaliação do impacto da 

pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. 

A partir do objetivo geral, torna-se possível o estabelecimento dos seguintes 

objetivos específicos: 

• Mapear as variáveis mais influentes no contexto de situações de pressão 

sobre o cronograma de projetos; 

• Mapear as relações de influência entre estas variáveis e os seus efeitos sobre 

o desempenho da equipe e do projeto, representando-as sob forma de 

equações matemáticas compreensíveis aos gerentes de projetos; 

• Tornar prática a avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma no 

desempenho da equipe e do projeto, através da construção de um modelo de 

simulação que possibilite um teste dinâmico e quantificável; 

• Avaliar o modelo de simulação produzido através da avaliação dos impactos 

da pressão sobre o cronograma em projetos de tecnologia da informação. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação, além deste capítulo introdutório, está organizada da 

seguinte maneira: 

• No Capítulo 1 são apresentados o referencial teórico e os trabalhos 

relacionados, que constituem as bases conceituais para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Inicialmente são apresentados os principais conceitos do 

gerenciamento de projetos, bem como as suas técnicas para compressão do 

cronograma. Em seguida é apresentada uma visão geral da Dinâmica de 

Sistemas, seu contexto histórico, conceitos fundamentais e abordagens de 

modelagem. Por fim, são apresentadas e analisadas as pesquisas 

relacionadas à aplicação da Dinâmica de Sistemas ao gerenciamento de 

projetos. 

• O Capítulo 3 apresenta o quadro metodológico desta pesquisa. Inicialmente é 

abordada a classificação da pesquisa de acordo com a natureza, método 

científico, forma de abordagem do problema, procedimentos e objetivo. Em 

seguida, são descritas as etapas da pesquisa para a construção e avaliação 

do modelo de simulação. 

• No Capítulo 4 são apresentados os resultados dessa pesquisa. Inicialmente o 

modelo de simulação dinâmica é descrito de maneira evolutiva, partindo de 

um modelo conceitual e chegando até um modelo formal simulável. Em 

seguida são apresentados os resultados do estudo de caso realizado no 

sentido de avaliar o modelo proposto. 

• O Capítulo 5 finalmente apresenta as conclusões e contribuições desta 

dissertação a partir da análise dos resultados do trabalho, assim como 

antecipa as limitações da pesquisa e aponta perspectivas para trabalhos 

futuros. 



18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as bases conceituais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A Seção 2.1 apresenta inicialmente os principais 

conceitos e definições do gerenciamento de projetos, bem como as principais 

técnicas de compressão de cronograma. A Seção 2.2, por sua vez, apresenta uma 

visão geral da Dinâmica de Sistemas, seu contexto histórico, conceitos fundamentais 

e abordagens de modelagem de sistemas complexos. A Seção 2.3 apresenta as 

principais pesquisas relacionadas à aplicação da modelagem sistêmica ao 

gerenciamento de projetos considerando fatores relacionados à pressão sobre o 

cronograma. Por fim, a Seção 2.4 apresenta as considerações finais a este capítulo. 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos começou a ser bem definido a partir da década 

de 1950, e tem apresentado crescimento significativo desde a década de 1990. 

Segundo Kerzner (2002), a partir desta década iniciou-se a fase chamada de 

Gerenciamento Moderno de Projetos, caracterizada pelo amadurecimento do 

gerenciamento de projetos nas empresas e pela diversificação de sua aplicabilidade 

em todas as áreas de negócios. 

De acordo com Torreão (2005), várias organizações, públicas e privadas, 

instituições de pesquisa e ensino, entre outras, estão buscando cada vez mais 

estudar, conhecer, difundir, capacitar, implementar e desenvolver o conhecimento, 

as metodologias, as práticas e as ferramentas empregadas na área de 

gerenciamento de projetos. Segundo Kerzner (2002), o mundo está finalmente 

reconhecendo a importância da gestão de projetos e seu impacto na lucratividade da 

empresa. 

Atualmente, a maior instituição dedicada à disseminação do conhecimento e 

ao aprimoramento das atividades de gestão profissional de projetos é o Project 

Management Institute – PMI (PMI, 2009). Fundado em 1969, possuía em 2002 o PMI 

em torno de 93.000 membros em 150 países, enquanto que no ano de 2008 os 
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números cresceram para mais de 260.000 membros espalhados por 171 países 

(PMI, 2009). Outra importante instituição voltada para pesquisa e desenvolvimento 

em gerenciamento de projetos é o International Project Management Association – 

IPMA. Primeira associação de gerenciamento de projetos do mundo, com fundação 

no ano de 1965, o IPMA apresenta atualmente mais de 40.000 membros em mais de 

40 países (IPMA, 2009). 

Nesse contexto, esta seção tem o objetivo de apresentar os conceitos 

fundamentais relacionados ao gerenciamento de projetos, necessários e suficientes 

à compreensão dos capítulos subsequentes deste trabalho de pesquisa. Na seção 

2.1.1 são apresentadas as definições de projeto e gerenciamento de projetos. A 

seção 2.1.2 descreve o ciclo de vida dos projetos. A seção 2.1.3 apresenta os 

principais processos do gerenciamento de projetos. Por fim, a seção 2.1.4 descreve 

as principais técnicas de compressão de cronograma utilizadas pelos gerentes de 

projetos em situações de pressão sobre o cronograma. 

2.1.1 DEFINIÇÕES

Para a compreensão do conceito de gerenciamento de projetos, é necessária 

a apresentação prévia do conceito de projeto. Neste sentido, Kerzner (2002) define 

projeto como um empreendimento com objetivo identificável, que consome recursos 

e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Para o IPMA (2006), um 

projeto é uma operação limitada por tempo e custo para produção de um conjunto 

de entregas (escopo para alcançar os objetivos) de acordo com padrões e requisitos 

de qualidade. Já para o PMI (2008), projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Um projeto é temporário, no sentido de que deve ter início e fim bem 

determinados. O fim de um projeto é atingido quando (i) os objetivos do projeto são 

totalmente atingidos, ou (ii) fica claro que eles não serão ou não podem ser 

atingidos, ou (iii) que haja a necessidade do projeto não existir mais, fazendo com 

que ele seja terminado. Temporário não significa, necessariamente, curto, mas de 

duração finita. Além disso, apesar da natureza temporária dos projetos, seus 

resultados podem ser duradouros (PMI, 2008). 
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De acordo com o PMI (2008), os projetos devem produzir resultados, serviços 

ou produtos únicos, que podem ser: 

• um produto ou artefato produzido, quantificável, que podem ser o item final 

em si ou um componente de outro; 

• a capacidade de prestar um serviço, tais como funções de negócio de suporte 

à produção ou à distribuição; 

• resultados, como resultados finais ou documentos. 

Segundo Kerzner (2002), a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, programação e controle de uma série de tarefas integradas, de forma 

a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. O PMI 

(2008), por sua vez, define o gerenciamento de projetos como a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de 

atender aos seus requisitos. Gerenciar um projeto envolve identificação dos 

requisitos, adaptação às diferentes necessidades e expectativas das partes e 

balancear as restrições e os recursos do projeto (PMI, 2008). Kerzner (2002) afirma 

que uma gestão de projetos bem-sucedida exige planejamento e coordenação 

extensivos. 

Em pesquisa realizada com a participação de 300 organizações, o PMI Brasil 

(2009) aponta os benefícios do uso do gerenciamento de projetos. De acordo com 

esta pesquisa, o maior benefício é o aumento do comprometimento com objetivos e 

resultados (78%), seguido por disponibilidade de informação para tomada de 

decisão (71%), melhoria de qualidade nos resultados dos projetos (70%), integração 

entre as áreas (61%), satisfação do cliente interno e/ou externo (59%), minimização 

de riscos em projetos (58%), entre outros. A pesquisa ainda identificou que apenas 

6% das organizações não percebem benefícios claros. A relação completa dos 

benefícios do uso do gerenciamento de projetos é ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2: Benefícios obtidos com o gerenciamento de projetos 

Fonte: PMI Brasil (2009) 

2.1.2 CICLO DE VIDA DE UM PROJETO

De acordo com o PMI (2008), o ciclo de vida de um projeto pode ser definido 

ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou 

tecnologia empregada. Na verdade, todos os projetos variam em tamanho e 

complexidade, mas genericamente a estrutura de ciclo de vida apresenta quatro 

fases (PMI, 2008): (i) Início do projeto; (ii) Organização e preparação; (iii) Execução 

do trabalho do projeto; (iv) Encerramento do projeto. 

O IPMA (2006), por sua vez, considera que modelos de ciclo de vida do 

projeto são específicos para diferentes indústrias e negócios. Modelos usados em 

construção, por exemplo, são diferentes dos usados em empresas de manufatura ou 

logística. No entanto, algumas características devem ser comuns como, por 

exemplo, o contínuo processo de avaliação dos riscos e oportunidades que deve ser 

mantido durante todas as fases do ciclo, independente do tipo de projeto. Na 

verdade, o IPMA (2006) indica que o projeto deve ter fases, ou seja, períodos de 

tempo que são claramente diferentes uns dos outros.
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Tanto o PMI (2008) quanto o IPMA (2006) afirmam que pode haver 

sobreposição entre as fases em algumas situações. O fato é que não há uma forma 

única de definir a estrutura ideal para um projeto. Segundo Kerzner (2002), a 

sobreposição depende essencialmente do grau de riscos que o gerente de projetos 

está disposto a assumir, onde quanto maior a sobreposição maior o risco. O 

consenso é que erros cometidos durante atividades superpostas são, normalmente, 

mais caros de corrigir. 

2.1.3 GRUPOS DE PROCESSOS

Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são 

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido (PMI, 2008). 

Cada processo possui um conjunto de entradas, sobre as quais são aplicadas 

ferramentas e técnicas no sentido de gerar as saídas desejadas. De acordo com o 

PMI (2008), o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da 

integração de cinco grupos de processos, que reúnem processos da mesma 

natureza em cada um deles. São eles: 

• Grupo de processos de iniciação: envolve os processos realizados para 

definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto; 

• Grupo de processos de planejamento: envolve os processos realizados 

para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver a 

estratégia de ação para alcançar os objetivos do projeto; 

• Grupo de processos de execução: envolve os processos realizados para 

realizar o trabalho definido no plano do projeto para satisfazer as 

especificações do mesmo; 

• Grupo de processos de monitoramento e controle: envolve os processos 

realizados para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho 

do projeto, além de mapear e iniciar as mudanças necessárias; 

• Grupo de processos de encerramento: envolve os processos realizados 

para finalizar formalmente o projeto ou a fase. 

O gerenciamento de projetos requer o alinhamento e inter-relacionamento 

adequado entre os processos, de forma a facilitar a coordenação, uma vez que as 
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ações de um processo específico, em geral, afetam outros processos. A Figura 3 

ilustra a interação entre os grupos de processos e o nível de sobreposição entre os 

processos ao longo dos projetos. Assim, percebe-se que, durante um projeto, há 

sempre mais de um grupo de processo ativo, uma vez que a dinamicidade deste 

ambiente exige perfis e responsabilidades diferentes a todo instante. 

Figura 3: Sobreposição das interações dos grupos de processo 

Fonte: PMI (2008) 

A organização em grupos de processo permite uma visão de aplicação tendo 

como base o tempo. De acordo com o PMI (2008), os processos também podem ser 

organizados segundo as áreas do conhecimento que atuam, a saber: (1) 

gerenciamento da integração do projeto; (2) gerenciamento do escopo do projeto; (3) 

gerenciamento de custos do projeto; (4) gerenciamento do tempo do projeto; (5) 

gerenciamento da qualidade do projeto; (6) gerenciamento dos recursos humanos 

do projeto; (7) gerenciamento das comunicações do projeto; (8) gerenciamento dos 

riscos do projeto; e (9) gerenciamento das aquisições do projeto. 

2.1.4 TÉCNICAS DE COMPRESSÃO DE CRONOGRAMA

Durante os processos de desenvolvimento e controle do cronograma, o 

gerente de projetos pode se deparar com situações em que identifica que há 

pressão sobre o cronograma, havendo grande risco de extrapolação dos prazos do 
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projeto. Nesses casos, é comum a utilização de técnicas de compressão do 

cronograma, que buscam encurtar o cronograma do projeto sem mudar o escopo do 

mesmo, respeitando suas restrições, datas impostas ou outros objetivos. Segundo o 

PMI (2008), as técnicas de compressão do cronograma incluem: crashing (ou 

compressão) e fast tracking (ou paralelismo). A Figura 4 ilustra o objetivo destas 

duas abordagens de compressão do cronograma. 

Figura 4: Crashing x Ffast tracking: técnicas de compressão do cronograma 

Fonte: Elaborada a partir de PMI (2008). 

Segundo o PMI (2008), crashing é um tipo específico de técnica de 

compressão do cronograma do projeto, realizada através de ações tomadas para 

diminuir a duração total do cronograma do projeto, após a análise das diversas 

alternativas a fim de determinar como obter a máxima compressão da duração do 

cronograma pelo menor custo adicional. Abordagens típicas de crashing de um 

cronograma incluem a aprovação de horas-extras, recursos adicionais ou 

pagamento para aceleração da entrega das atividades no caminho crítico. 

Fast tracking, por sua vez, é uma técnica específica para compressão do 

cronograma de um projeto que altera a lógica de rede sobrepondo fases que 

normalmente seriam realizadas em sequência (PMI, 2008). O paralelismo funciona 

somente se as atividades puderem ser sobrepostas para encurtar a duração do 

projeto. O uso desta técnica, de acordo com o PMI (2008), pode resultar em 

repetição de trabalho e aumento de risco. 
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2.2 DINÂMICA DE SISTEMAS 

2.2.1  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Durante a Segunda Guerra mundial, o engenheiro elétrico Jay W. Forrester 

realizava trabalhos para as Forças Armadas americanas através do desenvolvimento 

de controladores para armas e radares nos laboratórios do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Na realização destas atividades, ele utilizava a então 

pioneira tecnologia dos sistemas de controle de feedback. Em 1956, Forrester 

decide abandonar os trabalhos com a engenharia e inicia estudos com a utilização 

dos conceitos dos sistemas de feedback (de ciclo fechado) nos problemas 

administrativos (Forrester, 1990). 

Em 1961, através da publicação do livro Industrial Dynamics (Forrester, 1961), 

tem-se o início da aplicação da Dinâmica de Sistemas nas ciências administrativas. 

Neste livro, Forrester faz uma análise da utilização dos sistemas de feedback em 

processos administrativos, com o intuito de investigar os motivos dos fracassos das 

corporações. Alguns anos mais tarde, em 1968, Forrester inicia a aplicação deste 

conhecimento em problemas sociais através de contatos com John Collins, professor 

visitante para questões urbanas no MIT, culminando, no ano seguinte, no 

lançamento do livro Urban Dynamics (Forrester, 1969). 

Daí em diante, Forrester direcionou-se cada vez mais ao estudo da dinâmica 

de sistemas sociais e econômicos globais através da realização de projetos no MIT. 

Em 1973, ele lança mais um livro, o World Dynamics (Forrester, 1973), 

apresentando modelos de simulação que mostram como aumentos exponenciais na 

população e no consumo de recursos naturais conduzem a crises de poluição e 

fome, a menos que se tome alguma medida, preferencialmente nas políticas 

econômicas. Todo este estudo de Forrester teve grande impacto no mundo 

acadêmico, pois, até então, nenhum outro modelo de Dinâmica de Sistemas tivera 

sido estudado de forma tão minuciosa. 

Desde então, a aplicação dos conceitos da Dinâmica de Sistemas tem 

crescido de forma substancial, dando suporte para análise de problemas complexos 
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em diferentes contextos, como: economia (Forrester, 2003), educação (Forrester, 

1993) (Davidsen, 1993) (Rahmandad, 2009), urbanismo (Eskinasi, 2008) (Minami, 

2008), ecologia (Toro, 1988), saúde (Royston, 1999) (Gonzáles-Busto, 1999), gestão 

empresarial (Jung, 2009) (Brady, 2009) e gerenciamento de projetos (Sterman, 

1992) (Lyneis e Ford, 2007). 

2.2.2  MODELAGEM PELA DINÂMICA DE SISTEMAS

Um modelo pode ser visto como uma representação externa e explícita de 

parte da realidade percebida pela pessoa que deseja usar aquele modelo para 

entender, mudar, gerenciar e controlar parte daquela realidade (Radzicki, 1997). 

Complementando esta definição, Pidd (1997) diz que um sistema pode ser visto e 

modelado de diferentes formas: “[...] Podem existir vários modelos para um mesmo 

sistema, dependendo dos olhos de quem o analisa”. Desta forma, percepções, 

habilidades e valores de julgamento podem influenciar na apresentação de modelos 

diferentes para o mesmo objetivo de investigação. 

Segundo Mohapatra (1994), os objetivos para a construção de um modelo 

são: (i) entender como um sistema real trabalha; (ii) conhecer os fatores que 

influenciam o comportamento deste sistema; (iii) explorar os efeitos de vários 

cenários e políticas no comportamento do sistema; e (iv) ter a capacidade de 

compartilhar com outros participantes os seus resultados. Em outras palavras, trata-

se de entender o comportamento do sistema na sua totalidade, identificando fatores 

de influência sobre o mesmo através da exploração de cenários, e compartilhar o 

aprendizado com a construção do modelo. 

Na modelagem com Dinâmica de Sistemas, há duas abordagens que podem 

ser empregadas para criação do modelo que caracteriza um sistema: a soft ou 

mental e a hard ou formal. Pidd (1997) apresenta um estudo comparativo entre estas 

duas abordagens, diferenciando-as de acordo com algumas características (Quadro 

1). Na modelagem hard, acredita-se que todo problema pode ser definido e, 

portanto, a sua respectiva solução poderá ser encontrada. Já na modelagem soft, 

tem-se a percepção de uma situação problemática, situação abstrata e 

extremamente complexa onde não é possível definir o problema com exatidão 



27 

(Andrade, 2006). As duas abordagens não são excludentes, de modo que a soft

pode ser utilizada na fase inicial de conceituação e definição do problema, enquanto 

a hard pode ser utilizada em estágios posteriores (Fernandes, 2003). 

Quadro 1: Principais diferenças entre as abordagens soft e hard da Dinâmica de Sistemas. 

Soft (mental) Hard (formal)

Definição do problema Vista como problemática, pluralista Vista como direta, unitária 

O modelo Uma forma de gerar debates e 
insight a respeito do mundo real 

Uma representação do mundo 
real 

Objetivo Insight e aprendizagem Soluções e otimizações. 

Resultado Progresso pela aprendizagem Um produto ou recomendação 

Fonte: Elaborado a partir de Andrade (2006) 

2.2.2.1  MODELAGEM SOFT OU MENTAL

Segundo Peter Senge (2001), o desenvolvimento metodológico para a 

abordagem Soft da dinâmica de sistemas contempla os seguintes passos: 

1. Definição de uma Situação Complexa de Interesse: onde é buscada uma 

situação complexa importante para a organização, ou para o conjunto de 

indivíduos interessados; 

2. Apresentação da História dos Eventos: onde o objetivo é assinalar eventos 

relevantes relacionados com a situação ao longo do período considerado; 

3. Identificação de Fatores Chaves: onde é necessário identificar que fatores 

ou variáveis podem ser assinalados como chave para a compreensão da 

situação; 

4. Observação do Comportamento: que consiste em observar padrões de 

comportamento, através de gráficos ou curvas, de alguns elementos chaves 

ao longo do tempo; 

5. Identificação das Influências: onde o objetivo é identificar as relações 

causais entre os fatores, a partir da comparação das curvas, hipóteses 

preliminares e intuições a respeito das influências recíprocas; 
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6. Identificação de Modelos Mentais: onde o objetivo é identificar os modelos 

mentais presentes (arquétipos sistêmicos), ou seja, levantar crenças e 

pressupostos que os atores envolvidos mantêm em suas formas de enxergar 

a realidade, e que estão ajudando a criar a situação em questão. De acordo 

com Valença (2010), com o uso dos arquétipos sistêmicos, emergem leituras 

das estruturas diferentes das leituras convencionais com as quais estamos 

condicionados ou habituados a perceber, raciocinar e agir sobre a realidade. 

A partir da aplicação desta abordagem da Dinâmica de Sistemas, são 

construídos diagramas de enlaces causais ou diagramas de causa e efeito. São 

mapas cognitivos sobre a situação-problema em questão que são úteis para o 

entendimento compartilhado do funcionamento do sistema (MONTENEGRO, 2006). 

Segundo Goodman (1989), a estrutura dos diagramas de enlaces causais determina 

o comportamento do sistema. Os diagramas de enlaces causais são compostos por 

três elementos básicos (VALENÇA, 2007): 

• Variáveis: são as entidades ou fatores relevantes do sistema, passíveis de 

quantificação e de variação (aumentar e diminuir) ao longo do tempo; 

• Relação causal: seta indicando que um elemento afeta outro elemento do 

sistema. Graficamente, os símbolos “S” ou “+” (same direction) indicam que a 

variação no fator causador gera uma variação de mesmo sentido no fator 

que recebe o efeito. Já os símbolos “O” ou “-” (otherwise direction) indicam 

que a variação no fator causador gera uma variação de sentido oposto no 

fator que recebe o efeito. Além disso, uma quantidade significativa de tempo 

entre a ação de uma variável e a reação da próxima variável na relação 

causal caracteriza um tempo de retardo, atraso ou delay, indicados 

graficamente pelo corte transversal de dois segmentos curtos à seta que 

caracteriza a relação causal; 

• Ciclo de feedback: conjunto circular de causas em que uma perturbação 

num elemento causa uma variação nele próprio como resposta. Podem ser 

classificados como ciclo de balanceamento, onde o efeito resultante sobre o 

próprio ciclo é no sentido oposto, ou ciclo de reforço, onde o efeito resultante 

sobre o próprio loop é no mesmo sentido. Graficamente, os ciclos de reforço e 
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balanceamento são representados pelos símbolos “R” e “B”, respectivamente, 

que ficam no centro do ciclo. 

Segundo Whelan (1996), o ciclo de reforço acontece quando a variável 

alimenta a si mesma, reforçando o seu crescimento ou declínio. Segundo Kirkwood 

(1998), este ciclo possui geralmente um comportamento exponencial (crescente ou 

decrescente), que ocorrerá indefinidamente a não ser que (i) entre em colapso ou (ii) 

haja limitação ao (de)crescimento através da interação com outros ciclos de 

feedback ou com variáveis exógenas ao sistema (Martelanc, 1998). 

Por outro lado, os ciclos de balanceamento tendem a manter o sistema em 

equilíbrio (Martelanc, 1998). Segundo Kirkwood (1998), estes ciclos descrevem os 

processos de busca de objetivo, de modo que se o nível atual da variável de 

interesse estiver acima da meta desejada, então a estrutura do ciclo empurra o seu 

valor para baixo; em caso contrário, a estrutura do ciclo empurra o seu valor para 

cima. Um ciclo de balanceamento com um delay substancial pode causar oscilação. 

Em alguns casos, o valor de uma variável continua a oscilar indefinidamente, já em 

outros, a amplitude das oscilações diminui gradualmente, indo em direção a um 

objetivo (Kirkwood, 1998).

No contexto de gerenciamento de projetos, a Figura 5 apresenta um diagrama 

de enlace causal, composto por um ciclo de balanceamento e um ciclo de reforço, 

que modela um efeito colateral causado pela utilização de horas-extras em projetos. 

No ciclo de balanceamento, na medida em que há muito Trabalho a Fazer, aumenta-

se a carga de Horas-extras da equipe visando o aumento do Trabalho Realizado e, 

conseqüentemente, a redução do Trabalho a Fazer. Por outro lado, no ciclo de 

reforço, o aumento da carga de Hora-extra gera Fadiga na equipe e reduz a 

Qualidade da execução dos trabalhos, aumentando o Trabalho a Fazer (retrabalho). 
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Figura 5: Exemplo de diagrama de enlaces causais. 

Fonte: Elaborado a partir de Jia (2007). 

Segundo Sterman (2000), os diagramas de enlaces causais, resultado da 

modelagem soft da Dinâmica de Sistemas, são ferramentas muito apropriadas para 

a identificação das interdependências e ciclos de feedback de um sistema, além de 

serem úteis na captura inicial da dinâmica sugerida pelos modelos mentais. 

2.2.2.2  MODELAGEM HARD OU FORMAL

Segundo Sterman (2000), limitar o estudo da dinâmica de um sistema apenas 

aos diagramas de enlaces causais é perigoso em termos de busca de soluções. 

Para Forrester (1994), a modelagem soft por si só é incapaz de prover o 

entendimento amplo do comportamento de um sistema complexo, pois o autor 

defende que somente através de simulação se pode verificar o comportamento de 

um sistema. Nesse contexto, a abordagem de modelagem hard da Dinâmica de 

Sistemas provê ferramentas para melhorar a habilidade de aprender sobre e de 

gerenciar sistemas complexos. 

A construção de um modelo de simulação, objetivo principal da perspectiva 

hard, acontece em quatro etapas (Sterman, 2001): 

1. Construção do Diagrama de Enlace Causal: consiste na identificação das 

variáveis fundamentais, das suas relações de interdependência, e dos ciclos 

de feedback do sistema; 
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2. Construção do Diagrama de Estoques e Fluxos: consiste na tradução do 

diagrama de enlace causal para a linguagem de estoques e fluxos; 

3. Definição das Equações: consiste na definição de equações e valores 

matemáticos para os elementos do diagrama de estoques e fluxos; 

4. Simulação: consiste na realização de diversos experimentos de simulação 

através do diagrama de estoques e fluxos, no sentido de validar o modelo de 

simulação; 

Segundo Fernandes (2003), na perspectiva hard da Dinâmica de Sistemas 

qualquer sistema pode ser descrito através de uma linguagem composta por: 

• Estoques (ou níveis): representam o estado de um recurso; 

• Fluxos (ou taxas): são atividades que representam crescimento ou redução 

dos estoques; 

• Conversores: processam informações a respeito dos estoques e fluxos, ou 

representam fontes de informação externa ao sistema; 

• Conectores: são links de informação que conectam os estoques, fluxos e 

conversores. 

Figura 6: Elementos da perspectiva hard da Dinâmica de Sistemas 

Fonte: Elaborada a partir de Fernandes (2003). 

Segundo Wolstenholme (1994), a tradução de um diagram de enlaces causais 

para um modelo de estoques e fluxos segue quatro passos: (1) identificar os 

recursos contidos nos fatores do diagrama de elaces causais; (2) identificar os 

estados dos recursos, dando origem aos estoques; (3) identificar as operações que 

transformam recursos entre estados, dando origem aos fluxos; e (4) modelar enlaces 

e demais fatores que sejam considerados recursos ou operações, dando origem aos 

conversores. 
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Figura 7: Exemplo de diagrama de estoques e fluxos 

Fonte: Elaborada com base em Lyneis e Ford (2007). 

No contexto do gerenciamento de projetos, a Figura 7 apresenta um exemplo 

de diagrama de estoques e fluxos. É possível observar que existem dois estoques, 

trabalho a fazer e trabalho concluído, que representam estados do recurso trabalho

de um projeto. O fluxo progresso representa a operação que transforma o recurso 

entre os estados representados pelos dois estoques. O progresso de projeto 

depende da produtividade da equipe e do esforço aplicado pela mesma, informações 

que no modelo estão representados por conversores, sendo conectados ao fluxo por 

meio de conectores. 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

2.3.1 A DINÂMICA DE PROJETOS

Segundo Lyneis e Ford (2007), Roberts (1974) propôs o primeiro modelo com 

o objetivo de ilustrar a aplicabilidade da modelagem dinâmica para o entendimento 

dos fatores-chave que afetavam o desempenho de projetos. Segundo Roberts 

(1974), o seu modelo introduz a diferença entre progresso reportado, percebido e 

real no trabalho, e também inclui os efeitos das pressões no calendário sobre a 

produtividade. 

Roberts foi seguido por uma sucessão de pesquisadores (Cooper, 1980) 

(Richardson e Pugh, 1981) (Abdel-Hamid, 1984) (Homer et al., 1993) (Ford e 

Sterman, 1998) (Madachy, 2002), que melhoraram e enriqueceram o seu modelo, 

adicionando características encontradas em projetos atuais. Dentre as melhorias 

incluídas estão: detecção de erros, distinguindo o trabalho feito corretamente do 

trabalho a f azer trabalho concluído

progresso

produtiv idade esf orço aplicado
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trabalho realizado de maneira incorreta; ciclo de retrabalho; e as restrições que 

limitam a quantidade de trabalho que pode ser realizada em paralelo. 

Simultaneamente, outros pesquisadores Ackerman et al. (1997), Eden et al.

(1998), Ford (2002), Park e Pena-Mora (2003) e Joglekar e Ford (2005) seguiram 

uma linha de pesquisa diferente e adicionaram características que refletem os 

aspectos humanos nos projetos, como as políticas de alocação de recursos e de 

contratação de pessoal. Lyneis e Ford (2007) apresentam um modelo conceitual, 

baseado numa ampla pesquisa da bibliografia sobre modelagem sistêmica aplicada 

ao gerenciamento de projetos, com o intuito de fornecer direcionamentos para 

pesquisas futuras na área. O modelo foi construído seguindo uma abordagem 

incremental, onde são descritos quatro grupos de estruturas (Figura 8): 

1. Ciclo de Retrabalho: A Dinâmica de Sistemas possui um conjunto de 

estruturas canônicas que regem a dinâmica de tipos de modelos específicos. 

No caso dos modelos para projetos, esta estrutura é o ciclo de retrabalho. 

Para Lyneis e Ford (2007), o ciclo de retrabalho é a mais importante 

característica fundamental dos modelos de simulação para gerenciamento de 

projetos. Possui a característica recursiva, de modo que o retrabalho gera 

mais retrabalho, sendo a fonte de muitos dos desafios do gerenciamento de 

projetos. 

2. Controle do Projeto: Modela os ciclos de feedback de controle do projeto, 

para reduzir as diferenças entre o desempenho e as metas do projeto, 

considerando que o grande objetivo dos gerentes de projetos é conduzir o 

mesmo conforme prazo, orçamento, qualidade e especificações exigidas. 

Segundo Lyneis e Ford (2007), três ações comuns podem ser tomadas numa 

situação em que o gerente de projetos percebe que pode perder um prazo: (i) 

adicionar pessoas (Add People) à equipe do projeto, contratando força de 

trabalho adicional; (ii) trabalhar mais (Work More), demandando a utilização 

de horas-extras pelos recursos; e (iii) trabalhar mais rápido (Work Faster), 

aumentando a intensidade do trabalho. 

3. Efeito Cascata: As conseqüências não intencionais são as explanações 

fundamentais que a Dinâmica de Sistemas utiliza para explicar 
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comportamentos adversos. Modela os efeitos colaterais primários decorrentes 

das estratégias de ação adotadas nos bem-intencionados esforços de 

controle dos projetos. De acordo com Lyneis e Ford (2007), as três 

abordagens de melhorar o desempenho do cronograma (Add People, Work 

More e Work Faster) geram ações de resistência. Adicionar pessoas novas ao 

projeto reduz a experiência da equipe (Experience Dilution) e gera 

dificuldades de comunicação pelo aumento do tamanho da equipe (Too Big to 

Manage), afetando a produtividade e aumentando a taxa de erros. Trabalhar 

mais implica na geração de fadiga na equipe (Burnout), também afetando a 

produtividade e aumentando a taxa de erros. Por fim, aumentar a intensidade 

do trabalho implica no aumento da taxa de erros (Haste Makes Waste). 

4. Efeito de Arrastamento: Modela os impactos secundários dos esforços de 

controle dos projetos, que são as conseqüências não intencionais do efeito 

triplo. Para Lyneis e Ford (2007), além das consequências geradas pelo efeito 

cascata, outras consequências indesejadas secundárias e terciárias podem 

ocorrer em decorrência das ações de controle dos gerentes de projetos. A 

pressa na execução das tarefas gera trabalho fora de sequência (Haste 

Creates Out-of-sequence work), erros geram erros (Errors Build Errors), erros 

geram mais trabalho (Errors Create More Work) e o acumulo de retrabalho 

gera desespero na equipe (Hopelessness). 
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Figura 8: Modelagem da dinâmica de projetos 

Fonte: Lyneis e Ford (2007). 

2.3.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS BASEADO EM CENÁRIOS: UMA ABORDAGEM DE 

MODELAGEM DINÂMICA E SIMULAÇÃO

Barros (2001), nesta pesquisa, propõe uma forma representação do 

conhecimento aplicável no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de 

software, com o intuito de permitir que o conhecimento dos gerentes mais 

experientes seja descrito segundo a representação proposta e reutilizado por 

gerentes novatos, aplicando-o em seus projetos. Este paradigma é centrado em dois 

artefatos: o modelo de projeto e os modelos de cenários. O modelo de projeto define 

o comportamento esperado para um projeto, enquanto os modelos de cenários 

descrevem rotas alternativas que o projeto pode seguir devido à ocorrência de 

eventos inesperados (Barros, 2001). 
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Como mostra a Figura 9, um gerente de projetos e um gerente de projetos 

sênior são os principais papéis. O primeiro é responsável pela descrição do projeto 

em desenvolvimento (modelo de projeto) e pela recuperação de cenários já 

existentes, criados por gerentes seniores com base nas suas experiências. 

Eventualmente os gerentes de projetos podem desenvolver modelos de cenários 

para capturarem incertezas específicas dos seus projetos. Estes, por sua vez, são 

armazenados em um repositório, que atua como base centralizada de conhecimento. 

Depois da seleção dos modelos de cenários que podem afetar um projeto, os 

mesmos são integrados ao modelo do projeto dentro de um ambiente de simulação, 

que avalia os impactos dos cenários sobre o comportamento do projeto (Barros, 

2001). 

Figura 9: Paradigma de gerenciamento de projetos de software baseado em cenários 

Fonte: Barros (2001) 

O objetivo desta abordagem é permitir que um gerente de projetos defina o 

comportamento esperado para seu projeto e um conjunto de eventos que podem 

acontecer ao longo do seu desenvolvimento. Os eventos representam as incertezas 

do gerente de projetos sobre os rumos do seu projeto no futuro e são representados 

através de cenários, que, por sua vez, são utilizados para avaliar o impacto dos 

eventos sobre o comportamento dos projetos (custo, cronograma, qualidade, dentre 

outros). 

O paradigma de gerenciamento de projetos baseado em cenários, proposto 

por Barros (2001), é centralizado em dois artefatos: o modelo de projeto e os 

modelos de cenários. O modelo de projeto define o comportamento esperado para 
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um projeto, enquanto os modelos de cenários descrevem rotas alternativas que o 

projeto pode seguir devido a ocorrência de eventos inesperados. Os cenários podem 

ser integrados ao modelo do projeto, modificando seu comportamento para 

representar as consequências de sua ocorrência sobre o projeto. Os modelos de 

projeto e de cenários são representados por uma sintaxe estendida do metamodelo 

da Dinâmica de Sistemas criada por Barros (2001), como ilustra a Figura 10. 

Figura 10: Exemplos de modelos de projeto e de cenário na abordagem de gerenciamento de 

projetos baseado em cenários. 

Fonte: Barros (2001) 

A abordagem do gerenciamento de projetos baseada em cenários, proposta 

por Barros (2001), inspirou a realização deste trabalho no aspecto de tentar 

aproximar a utilização da simulação dinâmica da prática dos gerentes de projetos. 

Todavia, a proposta de Barros (2001) é considerada por este trabalho ainda distante 

da prática dos gerentes de projetos, pois exige o conhecimento da linguagem de 

modelagem proposta na sua pesquisa para a modelagem do projeto e dos cenários. 

Além disto, é válido ressaltar outro aspecto bastante divergente entre os 

trabalhos, que é o fato da abordagem de Barros (2001) ser restrita a projetos de 

software, enquanto o modelo de simulação proposto nesta pesquisa pode ser 

utilizado em projetos de qualquer natureza. No entanto, o paradigma de 
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gerenciamento de projetos baseado em cenários serviu de base para a definição do 

processo de simulação proposto neste trabalho. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi reunir as principais teorias e conceitos 

necessários e suficientes para o entendimento do modelo dinâmico de simulação 

proposto nesta dissertação, no contexto do gerenciamento de projetos. Inicialmente, 

na Seção 2.1, foram descritos os conceitos fundamentais do gerenciamento de 

projetos, contemplando suas principais definições, o ciclo de vida de um projeto, a 

organização dos processos de gerenciamento de projetos em grupos de processo e 

as principais técnicas de compressão do cronograma.

Em seguida, na Seção 2.2, a Dinâmica de Sistemas foi introduzida por se 

tratar da abordagem metodológica que serviu de referência para a construção do 

modelo de simulação proposto. Foram descritas as duas abordagens de modelagem 

da Dinâmica de Sistemas, como também os principais conceitos e elementos da 

linguagem sistêmica necessários à compreensão de diagramas de enlaces causais e 

de estoques e fluxos. Por fim, na Seção 2.3, foram apresentados os trabalhos 

relacionados a esta pesquisa, que contribuíram para a construção do modelo de 

simulação proposto. 
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3 MÉTODO 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar o quadro de referência 

metodológica desta pesquisa. Na Seção 3.1 é apresentada inicialmente a 

classificação da pesquisa de acordo com o objetivo, o método de abordagem, os 

métodos de procedimento e as técnicas de pesquisa. Na Seção 3.2 são 

apresentadas as etapas da pesquisa. Por fim, a Seção 3.3 encerra este capítulo 

apresentando as suas considerações finais. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com o objetivo central desta pesquisa, definido na Seção 1.3, a 

mesma é classificada como exploratória. Para Gil (2002), as pesquisas 

exploratórias visam proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo explicito ou a construir hipóteses, assumindo, em geral, as formas de 

pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. 

Esta pesquisa optou pelo método de abordagem indutiva, baseado em dados 

de natureza qualitativa, e apoiado no método de procedimento estruturalista. 

Segundo Marconi e Lakatos (2004): 

O método de abordagem indutiva caracteriza-se por partir de 
um conjunto de dados particulares, suficientemente 
constatados, dos quais se infere uma verdade geral, ou 
universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o 
objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é 
muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 
basearam. (p.86) 

O método de procedimento estruturalista, por sua vez, parte da investigação 

de um fenômeno concreto, eleva-se a seguir ao nível de abstrato, por intermédio da 

constituição de um modelo que representa o objeto de estudo, retornando, por fim, 

ao concreto para analisar a realidade dos diversos fenômenos (MARCONI e 

LAKATOS, 2004). Já a opção pelo uso de pesquisa qualitativa se deu pela 

capacidade dos métodos qualitativos de proverem resultados mais ricos e mais 

informativos, forçando o pesquisador a investigar a complexidade do problema ao 
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invés de abstraí-lo (SEAMAN, 1999), além de se adequar à natureza exploratória da 

pesquisa. 

Para Marconi e Lakatos (2004), a definição cuidadosa do quadro de 

referência metodológica é o que confere rigor científico a um trabalho de pesquisa. O 

Quadro 2 apresenta o quadro de referência metodológica desta pesquisa. 

Quadro 2: Quadro de referência metodológica 

Quanto ao Objetivo Exploratória 

Quanto ao Procedimento Técnico Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso 

Método de Abordagem Indutivo 

Métodos de Procedimento Estruturalista 

Natureza das Variáveis Qualitativa 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2  ETAPAS DA PESQUISA 

O ciclo da pesquisa iniciou-se com a definição do tema de pesquisa, a partir 

do conhecimento prévio que se tinha da área e do conhecimento adquirido com base 

em um levantamento bibliográfico preliminar. Em seguida, através da análise de 

materiais teóricos e pesquisas recentes sobre a dinâmica de projetos, foi possível 

identificar os principais conceitos relacionados ao tema da pesquisa. Este 

levantamento bibliográfico preliminar proporcionou a formulação do problema de 

pesquisa, que orientou este estudo: 

Como avaliar o impacto da pressão sobre o cronograma no 

desempenho da equipe e do projeto de forma a subsidiar decisões 

melhor fundamentadas pelos gerentes de projetos? 

A partir de então, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica objetivando a coleta 

de material capaz de fornecer respostas adequadas à solução do problema 

proposto. A busca pelo material bibliográfico foi realizada em engenhos de busca de 

materiais científicos e no portal da Conferência Internacional de Dinâmica de 

Sistemas, que reúne as principais publicações de Dinâmica de Sistemas: 

• IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org) 
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• ACM Digital Library (http://portal.acm.org/) 

• Scirus (http://www.scirus.com/) 

• Google Scholar (http://scholar.google.com/) 

• Portal de Periódicos CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/) 

• Portal da International System Dynamics Conference – ISDC 

(http://www.systemdynamics.org/society_activities.htm) 

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia 

composta pelos seguintes passos: 

1. Os principais termos foram derivados a partir do problema, dos objetivos e do 

contexto da pesquisa; 

2. Uma lista de sinônimos, abreviações e grafias alternativas foi identificada para 

cada um dos principais termos; 

3. Strings de busca usando OR e AND foram construídas para incorporar os 

sinônimos e abreviações e para unir os principais termos derivados; 

Os termos de busca definidos na pesquisa bibliográfica foram: 

• “Schedule Pressure” OR (Schedule AND Pressure) OR Schedule OR 

Pressure; 

• “Impact Assessment” OR “Impact Evaluation” OR (Impact AND (Assessment

OR Evaluation)); 

• “Project Dynamics” OR (Project AND Dynamics); 

• “Simulation Model” OR (Simulation AND Model); 

• “Project Management” OR Project OR Management; 

 Para este trabalho foram considerados muitos tipos de estudos relacionados 

ao tópico de pesquisa, incluindo (i) artigos em jornais e revistas e em anais de 

conferências e congressos; (ii) relatórios técnicos (technical reports), preprints e 

white papers; e (iii) dissertações de mestrado e teses de doutorado. A seguir, estão 

descritos os critérios de inclusão de trabalhos no estudo: 

• Trabalhos disponíveis livremente para consulta na web ou através de licenças 

de permissão obtidas pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

(Portal CAPES); 
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• Trabalhos classificados em algum dos tipos de trabalhos citados 

anteriormente nesta seção; 

• Trabalhos que apresentem texto, conteúdo e resultados completos e 

concluídos; 

• Trabalhos escritos em inglês; 

• Trabalhos que abordem a aplicação da Dinâmica de Sistemas ao 

Gerenciamento de Projetos; 

 Como principal resultado desta pesquisa bibliográfica, foi identificado um 

conjunto de 45 publicações, referentes à aplicação da Dinâmica de Sistemas ao 

gerenciamento de projetos, nas últimas dez edições da Conferência Internacional de 

Dinâmica de Sistemas (ISDC), como mostra a Figura 11. 

Figura 11: Dinâmica de Sistemas aplicada ao gerenciamento de projetos na ISDC nos últimos 

10 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

Os trabalhos existentes na área de modelagem dinâmica de projetos foram 

analisados, no sentido pesquisar sobre a dinâmica de projetos e o impacto na 

equipe de uma maneira geral, proporcionando o refinamento dos objetivos da 

pesquisa. Nesta análise, foram coletadas evidências da literatura que mostram a 

carência de estudos que abordam a avaliação do impacto da pressão sobre o 

cronograma no desempenho da equipe e do projeto. 
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No entanto, alguns estudos existentes abordam a dinâmica de projetos num 

contexto amplo, fazendo análise sistêmica de ações de controle do projeto comuns à 

prática dos gerentes de projetos, e identificam fatores associados à pressão sobre o 

cronograma. Estes trabalhos, que serviram como referencial teórico para esta 

pesquisa, foram analisados no sentido de identificar os fatores envolvidos em 

situações de pressão sobre o cronograma, suas relações de interdependência e 

influências no contexto dos projetos. 

Em seguida deu-se início à construção do modelo de simulação para 

apoiar os gerentes de projetos nas suas decisões em casos que envolvam pressão 

sobre o cronograma. O modelo de simulação foi construído de acordo com a 

abordagem Hard de modelagem sistêmica, descrita na Seção 2.2.2.2, que utiliza 

simulação computacional para relacionar a estrutura de um sistema com o seu 

comportamento ao longo do tempo (FORRESTER, 1961). Optou-se por esta 

abordagem porque a modelagem Soft, por si só, é incapaz de prover o entendimento 

amplo do comportamento de um sistema complexo, pois somente através de 

simulação se pode verificar o comportamento de um sistema (FORRESTER, 1994). 

Além disso, a abordagem Hard é mais adequada do que a abordagem Soft para 

modelagem de sistemas complexos em situações em que há um problema bem 

definido que se deseja resolver (ANDRADE, 2006), sendo, portanto, mais adequada 

para esta pesquisa. 

A Figura 12 apresenta o sequenciamento das etapas realizadas para a 

elaboração do modelo de simulação proposto nesta pesquisa. O primeiro passo 

tratou-se da construção do diagrama de enlaces causais. Este diagrama, que 

mapeia os principais fatores da situação-problema e suas interdependências, foi 

construído a partir da análise dos modelos dinâmicos de projetos identificados na 

pesquisa bibliográfica, utilizando os conceitos da abordagem Soft da Dinâmica de 

Sistemas (vide Seção 2.2.2.1), com o apoio da ferramenta para modelagem 

sistêmica Vensim® (http://www.vensim.com/). 
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pesquisa bibliográfica, na construção do modelo de simulação dinâmica e no estudo 

de caso para validação do modelo proposto. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados desta 

pesquisa. Na Seção 4.1 é apresentado o modelo de simulação dinâmica, desde o 

diagrama de enlaces causais que o originou, até o diagrama de estoques e fluxos e 

suas equações e parâmetros definidos. A Seção 4.2 apresenta o estudo de caso 

planejado e realizado para avaliar a aplicação do modelo de simulação proposto, 

sua caracterização, a justificativa para a escolha da organização-alvo e as suas 

fases. Por fim, a Seção 4.3 apresenta as considerações finais a este capítulo. 

4.1 MODELO DE SIMULAÇÃO DINÂMICA 

4.1.1 DIAGRAMA DE ENLACES CAUSAIS

De acordo com Montenegro (2006), os diagramas de enlaces causais são 

mapas cognitivos sobre a situação-problema em questão que são úteis para o 

entendimento compartilhado do funcionamento do sistema. A construção do 

diagrama de enlaces causais, que foi o ponto de partida para a construção do 

modelo de simulação desta pesquisa, foi realizada com o apoio da ferramenta de 

modelagem sistêmica Vensim® (http://www.vensim.com/), e seguiu três etapas: 

1. Identificação das variáveis ou fatores-chave do sistema; 

2. Identificação das relações causais entre as variáveis; 

3. Identificação dos ciclos de feedback de reforço e de balanceamento; 

Na primeira etapa, a identificação das variáveis relevantes relacionadas à 

pressão sobre o cronograma no contexto da dinâmica de projetos foi realizada com 

base em diversos estudos levantados na pesquisa bibliográfica. No entanto, a 

modelagem conceitual da dinâmica de projetos realizada por Lyneis e Ford (2007) 

serviu como ponto de partida para a identificação das variáveis deste estudo, por já 

considerar diversos modelos dinâmicos da literatura propostos anteriormente no 

contexto de projetos. 
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Nesse sentido, inicialmente foram extraídas do modelo de Lyneis e Ford 

(2007) as variáveis consideradas mais relevantes para a avaliação da pressão sobre 

o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. Em seguida, a freqüência de 

cada variável foi verificada nos demais estudos levantados na pesquisa bibliográfica. 

Como resultado de todo esse esforço, foram identificadas dez variáveis para compor 

o diagrama de enlaces causais deste estudo (Quadro 3). 

Quadro 3: Variáveis do diagrama de enlaces causais 

Variável Frequência Referências 

Produtividade 11 

(COOPER, 2009), (WHITMORE et al., 2008), (KELIC, 
2008), (TAYLOR et al., 2007), (JIA, 2007), (LYNEIS e 
FORD, 2007), (NING et al., 2005), (BURNS, 2005), 

(BAYER et al., 2005), (FULENWINDER, 2004), (RAI, 
2002) 

Progresso 

9 

(COOPER, 2009), (WHITMORE et al., 2008), 
(TAYLOR et al., 2007), (LYNEIS e FORD, 2007), 

(NING et al., 2005), (BURNS, 2005), (BAYER et al., 
2005), (FULENWINDER, 2004), (RAI, 2002) 

Retrabalho a Fazer 

Trabalho Concluído 

Trabalho a Fazer 

Horas-extras 7 
(COOPER, 2009), (KELIC, 2008), (TAYLOR et al., 

2007), (JIA, 2007), (LYNEIS e FORD, 2007), (NING et
al., 2005), (FULENWINDER, 2004) 

Fadiga 4 
 (KELIC, 2008), (JIA, 2007), (LYNEIS e FORD, 2007),

(NING et al., 2005) 

Taxa de Erros 3 
 (TAYLOR et al., 2007), (LYNEIS e FORD, 2007), 

(RAI, 2002) 

Esforço Aplicado 2 (TAYLOR et al., 2007), (LYNEIS e FORD, 2007) 

Ânimo 2 (COOPER, 2009), (LYNEIS e FORD, 2007) 

Fonte: Elaboração própria. 

Após a identificação das variáveis, o trabalho seguiu com a identificação das 

relações causais entre as variáveis selecionadas. De acordo com Valença (2007), 

podem ser: (1) de “mesmo sentido”, quando uma variação no fator causador gera 

uma variação de mesmo sentido no fator que recebe o efeito (por exemplo, o 

aumento da variável “A” causa o aumento da variável “B”); ou (2) de “sentido 

oposto”, quando uma variação no fator causador gera uma variação de sentido 

oposto no fator que recebe o efeito (por exemplo, o aumento da variável “A” causa a 

redução da variável “B”). 
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É importante destacar que as relações causais definidas no diagrama de 

enlaces causais foram extraídas dos trabalhos de onde foram extraídas as variáveis. 

Dessa forma, foram determinadas as seguintes condições para definir uma relação 

causal entre duas variáveis no diagrama de enlaces causais: 

• Encontrar-se em pelo menos uma das referências de onde foram extraídas as 

variáveis; 

• Não haver “relação oposta” entre as mesmas duas variáveis da relação 

causal em nenhuma das demais referências. Nesta condição, entenda-se que 

a relação de mesmo sentido é oposta à relação de sentido oposto, e vice-

versa. 

Por fim, foram identificados os ciclos de feedback de reforço e balanceamento 

a partir no mapa construído com as variáveis e as relações causais. A Figura 14 

apresenta o diagrama de enlaces causais que serviu de base para o modelo de 

simulação desta pesquisa. 

Figura 14: Diagrama de Enlaces Causais 

Fonte: Elaboração própria. 
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A leitura do diagrama de enlaces causais definido na Figura 14 pode ser 

melhor compreendida iniciando-se pela variável trabalho a fazer, que, quanto maior 

em projetos, maior o esforço aplicado pela a equipe e, consequentemente, maior o 

progresso do projeto. Outro fator que também influencia o progresso do projeto é a 

produtividade da equipe, pois quanto maior a produtividade maior será o progresso. 

O progresso naturalmente reduz o trabalho a fazer, formando um ciclo de 

balanceamento “B” indicado na figura, e aumenta o trabalho concluído no projeto. É 

válido destacar que esta é uma modelagem sistêmica do conceito de projeto do PMI 

(2008), que define um projeto como “... um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

Em situações de pressão sobre o cronograma, as duas estratégias mais 

comuns adotadas pelos gerentes de projetos são aumentar a carga (Work More) 

e/ou a intensidade (Work Faster) de trabalho da equipe (LYNEIS e FORD, 2007). Na 

prática, isto muitas vezes implica na utilização de horas-extras pela equipe. Como 

mostra a Figura 14, o aumento das horas-extras leva ao aumento do esforço 

aplicado e, consequentemente, do progresso do projeto. Entretanto, como efeito 

colateral, a utilização de horas-extras gera fadiga na equipe, o que reduz sua 

produtividade e, consequentemente, o progresso do projeto. 

Por fim, existem ainda alguns efeitos colaterais secundários decorrentes da 

utilização de horas-extras nos projetos, conhecidos como efeitos-cascata, que 

podem trazer impactos negativos aos projetos. A fadiga aumenta a taxa de erros, 

que gera retrabalho a fazer, e finda aumentando o trabalho a fazer. Além disso, a 

fadiga diminui o ânimo da equipe, aumentando a taxa de erros e gerando o mesmo 

efeito anterior sobre o trabalho a fazer. 

4.1.2 DIAGRAMA DE ESTOQUES E FLUXOS

De acordo com Pidd (1997), os diagramas de estoques e fluxos permitem 

caracterizar os estados de um sistema e viabilizam a construção de modelos 

computacionais para o estudo do comportamento de um sistema. O diagrama de 

estoques e fluxos desta pesquisa foi construído com base no diagrama de enlaces 

causais descrito anteriormente, com o apoio da ferramenta de modelagem sistêmica 
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Stella (http://www.iseesystems.com/) e através de uma abordagem incremental 

inspirada em Lyneis e Ford (2007), seguindo quatro etapas. 

A primeira etapa modelou as características básicas da dinâmica de projetos, 

onde o trabalho a fazer é transformado em trabalho concluído ao longo do progresso 

do projeto. A segunda etapa, por sua vez, acrescentou ao diagrama os fatores 

decorrentes das ações de controle do projeto diante de situações de pressão sobre 

o cronograma. Já a terceira etapa incrementou o diagrama com os efeitos colaterais 

decorrentes das ações de controle dos gerentes de projetos sobre o desempenho da 

equipe e do projeto, em situações de pressão sobre o cronograma. Por fim, a quarta 

etapa contribuiu com a ampliação do diagrama através da inclusão de 

conseqüências indesejadas secundárias sobre decorrentes dos efeitos colaterais 

identificados na etapa anterior. 

A Figura 15 apresenta o diagrama de estoques e fluxos desenvolvido nesta 

pesquisa. Nele, pode-se observar que o desenvolvimento do projeto se dá através 

do fluxo de trabalho (progresso) desenvolvido ao longo do projeto, que transforma o 

trabalho a fazer em trabalho concluído. Este fluxo de trabalho, por sua vez, depende 

do esforço aplicado e da produtividade da equipe ao longo do tempo do projeto. 

Figura 15: Diagrama de Estoques e Fluxos 

Fonte: Elaboração própria. 
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No intuito de alcançar os objetivos do projeto dentro do prazo estimado em 

situações de pressão sobre o cronograma, os gerentes de projetos submetem suas 

equipes a cargas de trabalho maiores e mais intensas, através da utilização de 

horas-extras, que ocorrem quando o esforço aplicado vai além da jornada padrão

diária da equipe. Ao longo do tempo, as horas-extras utilizadas vão se acumulando e 

gerando fadiga na equipe, que no modelo apresentado, representa tanto o cansaço 

e a falta de ânimo da equipe. Esta fadiga, por sua vez, gera um efeito colateral 

imediato impactando a produtividade da equipe e, consequentemente, o progresso

do projeto. 

A fadiga, decorrente das ações de controle tomadas pelos gerentes de projeto 

em situações de pressão sobre o cronograma, gera ainda efeitos colaterais 

secundários que também impactam no desempenho do projeto. O cansaço e a falta 

de ânimo, representados pela fadiga, aumentam a taxa de erros da equipe no 

desenvolvimento do trabalho, causando impacto no progresso do projeto. Além 

disso, a taxa de erros da equipe gera uma quantidade de retrabalho a fazer que, na 

prática, finda aumentando o trabalho a fazer da equipe. 

Através desta estrutura representada no diagrama de estoques e fluxos é 

possível observar a dinâmica do desempenho da equipe e do projeto no contexto de 

situações de pressão sobre o cronograma. O Quadro 4 detalha todos os elementos 

definidos no diagrama de estoques e fluxos. 

Quadro 4: Elementos do Diagrama de Estoques e Fluxos 

Elemento Tipo Unidade Definição 

Produtividade Conversor Adimensional
Parâmetro que indica a produtividade da equipe 
ao longo do projeto. 

Esforço Aplicado Conversor 
Horas de 

Trabalho (h) 
Parâmetro que indica a quantidade de trabalho 
planejada para a equipe ao longo do projeto. 

Trabalho a Fazer Estoque 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de trabalho do projeto que ainda 
precisa ser realizado pela equipe. 

Trabalho 
Concluído 

Estoque 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de trabalho do projeto que já foi 
realizado pela equipe. 

Progresso Fluxo 
Horas de 

Trabalho (h) 

Quantidade de trabalho realizado pela equipe ao 
longo do projeto, em função do esforço aplicado, 
da produtividade e da taxa de erros. 

Jornada Padrão Conversor Horas de Parâmetro que indica a jornada de trabalho
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Elemento Tipo Unidade Definição 

Trabalho (h) padrão definida para a equipe do projeto. 

Horas-extras Conversor 
Horas de 

Trabalho (h) 

Quantidade de trabalho resultante da diferença 
entre a jornada padrão e o esforço aplicado ao 
longo do projeto. 

Acumulando 
Horas-extras 

Fluxo 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de horas-extras da equipe que são 
acumuladas ao longo do projeto. 

Horas-extras 
Acumuladas 

Estoque 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de horas-extras acumuladas pela 
equipe no projeto. 

Fadiga Conversor Adimensional
Parâmetro que indica o nível de cansaço e ânimo 
da equipe ao longo do projeto. 

Taxa de Erros Conversor Adimensional
Parâmetro que indica o percentual de erros da 
equipe durante o desenvolvimento do projeto. 

Gerando 
Retrabalho 

Fluxo 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de trabalho incorreto realizado pela 
equipe ao longo do projeto. 

Retrabalho a 
Fazer 

Estoque 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de trabalho que precisa ser refeita 
pela equipe do projeto. 

Crescimento do 
Escopo 

Fluxo 
Horas de 

Trabalho (h) 
Quantidade de retrabalho adicionado ao trabalho 
a fazer ao longo do projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 

4.1.3 DEFINIÇÃO DAS EQUAÇÕES

Segundo Sterman (2001), antes da simulação é necessário definir as 

equações, parâmetros e condições iniciais do modelo de simulação. Isto significa, na 

prática, estabelecer expressões matemáticas para os fluxos e conversores do 

modelo, de acordo com as relações de influência e com as definições de cada 

elemento do diagrama de estoques e fluxos. Já para os estoques, são definidas 

suas condições e valores iniciais. 

As equações estabelecidas para cada fluxo do diagrama de estoques e fluxos 

são apresentadas no Quadro 5. A equação do fluxo progresso, que representa a 

quantidade de trabalho realizado corretamente pela equipe ao longo do projeto, é 

definida como o produto de três fatores: produtividade, esforço aplicado e o inverso 

da taxa de erros. Já equação do fluxo gerando retrabalho, que representa a 

quantidade de retrabalho (trabalho incorreto) que precisará ser refeito pela equipe, é 

definida como o produto entre a produtividade, o esforço aplicado e a taxa de erros. 

O fluxo aumentando escopo, por sua vez, representa o aumento do trabalho a fazer 
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em função do retrabalho gerado, sendo sua equação semelhante à do fluxo gerando 

retrabalho. Por fim, o fluxo acumulando horas-extras representa a quantidade de 

horas-extras que são acumuladas ao longo do projeto. 

Quadro 5: Equações dos Fluxos 

Fluxo Equação 

Progresso ��������� � ���	
���	�	� � ��������������	� � �� � �����	��������
Gerando 

Retrabalho 

�����	� ����������
� ���	
���	�	� � ������� ������	� � ���� 	� �����

Aumentando 
Escopo 

�
������	�������� � �����	� ����������
Acumulando 
Horas-extras 

��
�
���	� ����� ������ � ����� ������

Fonte: Elaboração própria. 

As equações estabelecidas para cada conversor do diagrama de estoques e 

fluxos, por sua vez, são apresentadas no Quadro 6. A equação da fadiga é definida 

em função da média de horas-extras acumuladas no projeto. Esta função apresenta 

um comportamento exponencial, onde o conjunto domínio é D = [0,4] e o conjunto 

imagem é Im = [0,100], ou seja, para cada valor médio da horas-extras acumuladas

entre 0 (zero) e 4 (quatro), está associado um único valor de saída para a fadiga

entre 0 (zero) e 100 (cem), como mostra a Figura 16. 

Figura 16: Gráfico da Equação da Produtividade 

Fonte: Elaboração própria. 
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Já equação das horas-extras é definida como a diferença entre o esforço 

aplicado e a jornada padrão de trabalho da equipe do projeto. Caso o esforço 

aplicado seja menor ou igual à jornada padrão, o valor das horas-extras é 0 (zero). A 

produtividade, por sua vez, pode assumir valores no intervalo entre 0 (zero) e 1 (um) 

e sua equação é definida em função da fadiga. Neste modelo, a produtividade

assume o valor 1 (um) como valor padrão, ou seja, quando não há fadiga na equipe. 

Caso haja fadiga, a produtividade da equipe é afetada e o seu o valor reduzido, 

podendo, no caso extremo, ser reduzido à metade. 

Quadro 6: Equações dos Conversores 

Conversor Equação 

Horas-extras 
����� ������� � ��  !"#�"$%"��������� ������	�

& '����	����	�(�) *) ������� ������	� � '����	����	�(��

Fadiga ��	��� � +����� ������ ��
�
��	�� �," -
.

�/ � �**

Produtividade ���	
���	�	� � � � *)0 � 1��	����** 2

Fonte: Elaboração própria. 

Como é possível observar, no Quadro 6 não há definições para as equações 

dos conversores taxa de erros, jornada padrão e esforço aplicado, presentes no 

diagrama de estoque e fluxo. No primeiro caso, isto ocorre porque a taxa de erros é 

calculada em função da fadiga, porém não há uma equação bem definida para este 

calculo. A relação entre as duas variáveis foi definida de acordo com Barros (2001, 

p.217) e está representada na Figura 17. 

Já no caso da jornada padrão e do esforço aplicado, isto ocorre porque as 

duas variáveis são consideradas no modelo como parâmetros de simulação, 

utilizadas como entradas do modelo, e definidas de acordo com o contexto do 

projeto que se deseja simular. No primeiro caso, é comum que a jornada padrão seja 

definida como 8 (oito) horas e não ultrapasse as 12 (doze) horas ao dia. Já o esforço 

aplicado, varia com a alocação da equipe ao longo do projeto que é realizada na sua 

etapa de planejamento. 
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Figura 17: Valores da Taxa de Erros em função da Fadiga 

Fonte: Elaborada a partir de Barros (2001). 

Os estoques, por sua vez, não necessitam de definição das equações uma 

vez que são alimentados pelos fluxos. Neste caso, são definidos apenas seus 

valores iniciais. Os estoques trabalho concluído, horas-extras acumuladas e 

retrabalho a fazer possuem valor inicial 0 (zero), sendo alterados ao longo do tempo 

de acordo com cada fluxo que os alimentam. Já o estoque trabalho a fazer, tem 

como valor inicial a quantidade total de horas do projeto, de modo que vai sendo 

reduzida ao longo do tempo de acordo com o progresso do projeto. 

4.1.4 SIMULAÇÃO

De acordo com Sterman (2001), esta etapa final da construção de um modelo 

de simulação consiste na realização de experimentos de simulação, no sentido de 

validá-lo. Normalmente, tais experimentos são realizados com apoio das próprias 

ferramentas de modelagem dinâmica, como Stella, utilizada neste trabalho, iThink ou 

Vensim®, pois estas ferramentas permitem a criação de interfaces para entrada e 

saída de dados. 

Todavia, os recursos para simulação destas ferramentas de modelagem 

sistêmica não suportam o processo de simulação definido para este trabalho (Figura 

18) pela carência de duas características essenciais: praticidade e robustez. A 

praticidade é justificada pelo fato de que uma das entradas do processo de 
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simulação é o cronograma do projeto, que não pode ser definido nem importado 

para as ferramentas de modelagem dinâmica. Já a robustez é justificada pelo fato de 

que no processo de simulação o modelo é aplicado a cada recurso humano 

individualmente, de modo que não é possível criar dinamicamente instâncias do 

modelo de acordo com a quantidade de recursos do projeto que se deseja simular. 

Diante disto, foi criado um protótipo que suporta o processo de simulação e que 

implementa o modelo de simulação proposto, suprindo as lacunas identificadas nas 

ferramentas de modelagem sistêmica e aproximando a ferramenta de modelagem da 

realidade e da prática dos gerentes de projetos. 

Figura 18: Processo de simulação 

Fonte: Elaboração própria. 

Como é possível observar no processo de simulação descrito na Figura 18, 

duas entradas (parâmetros do modelo) são requeridas para a realização de 

simulações de um projeto: o cronograma do projeto e a jornada padrão dos recursos 

humanos alocados para o mesmo. No cronograma, estão definidos os esforços 

aplicados por cada recurso alocado ao longo de todo o projeto. Já a jornada padrão
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pode ser diferente para cada recurso de acordo com o projeto, sendo necessária 

para a identificação das horas-extras ao longo do projeto. 

No protótipo, estas duas entradas do processo de simulação são suportadas. 

A ferramenta permite a importação de arquivos no formato MPP (Microsoft Project 

Plan), permitindo a integração com as ferramentas de planejamento e 

gerenciamento de projetos comuns à prática de gerentes de projeto, como, por 

exemplo, Microsoft Project e OpenProj. Além disso, o protótipo também permite que 

o gerente de projetos defina a jornada padrão de cada recurso humano alocado no 

projeto, como mostra a Figura 19. 

Figura 19: Parametrização da jornada padrão dos recursos através do protótipo 

Fonte: Elaboração própria. 

A simulação de um projeto com o apoio do protótipo desenvolvido consiste, 

basicamente, de quatro etapas: 

1. Importar o cronograma do projeto: através da importação de cronogramas 

de projetos no formato MPP, desenvolvidos em ferramentas de planejamento 

e gerenciamento de projetos, reconhecendo as tarefas dos projetos, seus 

prazos e durações, a alocação dos recursos às tarefas, etc.; 

2. Definir a jornada padrão dos recursos do projeto: após a importação do 

cronograma de um projeto, deve-se definir a jornada padrão de cada recurso 

humano do projeto através da interface apresentada na Figura 19; 
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3. Simular a execução do projeto: uma vez providas as duas entradas 

necessárias para a realização da simulação de um projeto, através da 

realização das etapas anteriores, o protótipo simula a execução do projeto, 

instanciando o modelo de simulação proposto para cada recurso do projeto; 

4. Analisar os resultados da simulação: por fim, após a simulação da 

execução do projeto, o protótipo gera seis gráficos como resultados da 

simulação. 

A simulação de um projeto, de fato, consiste na instanciação do modelo de 

simulação para cada recurso do projeto. A execução do projeto é simulada com base 

no cronograma definido para o projeto, de modo que cada dia do projeto é simulado 

para cada recurso com base na sua jornada padrão e no seu esforço aplicado 

definido no cronograma, considerando todas as variáveis, suas inter-relações e suas 

equações definidas nas seções 4.1.2 e 4.1.3, respectivamente. Como resultado da 

simulação, o protótipo gera para o gerente seis tipos gráficos (vide exemplos 

extraídos do protótipo no Apêndice C – GRÁFICOS RESULTANTES DA 

SIMULAÇÃO DE PROJETOS COM O PROTÓTIPO DESENVOLVIDO): 

• Trabalho planejado versus Trabalho Realizado: apresenta um comparativo 

entre o trabalho planejado, que foi definido no cronograma do projeto, e o 

trabalho realizado pela equipe, resultado da simulação do projeto através do 

modelo proposto. Este gráfico permite que o gerente de projetos visualize o 

percentual de evolução do projeto ao longo de todo o seu ciclo de vida, 

identificando momentos críticos do projeto em que existem lacunas entre o 

desempenho planejado e o desempenho real, estimado na simulação. Além 

disso, é possível estimar o percentual de realização do projeto ao final do 

prazo planejado para sua conclusão. 

• Acúmulo de Retrabalho: apresenta o retrabalho acumulado pela equipe em 

cada dia do projeto. Com isto, é possível identificar os momentos do ciclo de 

vida do projeto em que há grande risco de geração de erros e, 

consequentemente, o acúmulo de retrabalho. Com estas informações em 

mãos, o gerente de projetos pode aperfeiçoar o seu plano de projeto, 

definindo ações preventivas para reduzir a geração de erro ao longo do 

projeto e maximizar as chances de sucesso do projeto. 
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• Acúmulo de horas-extras: apresenta as horas-extras acumuladas pela 

equipe em cada dia do projeto. Com isto, é possível identificar os momentos 

do ciclo de vida do projeto em que há grande risco de sobrecarga de trabalho 

da equipe e, consequentemente, elevação do nível de fadiga da equipe. Logo, 

este tipo de gráfico pode apoiar o desenvolvimento do plano de resposta aos 

riscos relacionados à sobrecarga de trabalho ao longo do projeto. 

• Fadiga da equipe: apresenta a distribuição da fadiga de cada recurso 

alocado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Com isto, é possível 

identificar os momentos do projeto em que um ou mais recursos apresentam 

um alto grau de fadiga. Com isto, ações preventivas podem ser planejadas no 

sentido de minimizar o impacto da fadiga da equipe sobre o desempenho do 

projeto. 

• Produtividade da equipe: apresenta a distribuição da produtividade de cada

recurso alocado ao longo de todo o projeto. Através da visualização deste tipo 

de gráfico, é possível identificar previamente os momentos do ciclo de vida do 

projeto em que a produtividade de recursos específicos necessita ser 

maximizada para melhorar o desempenho do projeto. 

• Alocação de recursos: apresenta a distribuição do percentual de alocação 

de cada recurso alocado ao longo de todo o período do projeto. Através da 

visualização deste tipo de gráfico, é possível identificar os momentos do 

projeto em que a equipe poderá sofrer sobrecargas de trabalho. Logo, este 

recurso tanto permite identificar a necessidade de revisão do cronograma, no 

sentido de reduzir as sobrecargas da equipe, como também pode apoiar o 

desenvolvimento do plano de recursos humanos do projeto, no sentido de 

programar ações preventivas para minimizar as consequências da sobrecarga 

da equipe no desempenho do projeto. 

Através da análise destes gráficos, o gerente de projetos pode avaliar o 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. É 

possível, na etapa de planejamento do projeto, desenvolver cronogramas para 

cenários distintos esperados no projeto, simulá-los através do modelo proposto, 

avaliar o impacto de cada estratégia no desempenho da equipe e do projeto e 

decidir por uma abordagem mais adequada à necessidade do gerente de projetos. 
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Uma versão beta do protótipo desenvolvido encontra-se disponibilizada para 

download através do link http://www.cin.ufpe.br/~dap4/mestrado/formulagp, podendo 

ser utilizada e melhorada para fins de pesquisa e desenvolvimento. 

4.2 ESTUDO DE CASO 

Após a construção do modelo de simulação dinâmica, proposto como 

ferramenta para avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma no 

desempenho da equipe e do projeto, um estudo empírico foi planejado e executado 

no sentido de julgar quão bem o modelo proposto resolve o problema para o qual foi 

concebido. 

Segundo Fidel (1992), o estudo de caso é um método científico de pesquisa 

de campo, onde são realizadas investigações de fenômenos à medida que ocorrem, 

sem qualquer interferência do pesquisador. Para Hartley (1994), a abordagem do 

estudo de caso não é um método propriamente dito, mas uma estratégia de 

pesquisa. Segundo este autor, trata-se de uma investigação detalhada de uma ou 

mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, com vistas a prover uma 

análise do contexto  e dos processos envolvidos no fenômeno em estudo. 

De acordo com Yin (2001), o principal uso dos estudos de caso está 

relacionado a respostas a questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Vários outros 

autores discutem o uso da estratégia de estudo de caso como forma de atingir 

diferentes objetivos: permitir alguma descrição (KIDDER, 1982, apud EISENHARDT, 

1989), testar alguma teoria (PINFIELD, 1986 e ANDERSON, 1983, apud

EISENHARDT, 1989) ou elaborar alguma teoria (GERSICK, 1988, apud

EISENHARDT, 1989). Este trabalho se localiza no segundo objetivo descrito, uma 

vez que pretende avaliar a aplicação o modelo de simulação proposto. 

Inspirado em Noor (2008), o estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa foi 

estruturado nas fases de Preparação, Trabalho de Campo e Análise, e Conclusão. 

Na fase de Preparação (seção 4.2.1) o estudo de caso foi caracterizado e planejado, 

através da definição do objeto de estudo, dos objetivos, do caso, dos participantes, 
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da estratégia de coleta de dados e da definição dos instrumentais necessários para 

a realização do estudo caso. Na fase de Trabalho de Campo e Análise (seção 4.2.2) 

foram realizadas a condução do caso na organização-alvo e a avaliação do modelo 

de simulação através da aplicação de um questionário aos gerentes de projeto. Por 

fim, na fase de Conclusão (seção 4.2.3) foram relatadas as conclusões e lições 

aprendidas resultantes da realização do estudo de caso. 

4.2.1 PREPARAÇÃO

4.2.1.1 CARACTERIZAÇÃO

De acordo com Jones (1998), alguns componentes são fundamentais aos 

estudos de caso: (i) o objeto de estudo, observado em seu ambiente natural; (ii) os 

dados, coletados por diversos meios; (iii) as entidades, uma ou mais pessoas, 

grupos ou organizações que são examinadas; (iv) a natureza da investigação, 

abordagem de como é realizada a investigação nas entidades envolvidas e do objeto 

em questão; e (v) as fases, nas quais estão caracterizados os estágios do processo 

de construção do conhecimento. 

Para Yin (2001), a estratégia de estudo de caso pode ser decomposta em 

cinco componentes: (i) as questões de um estudo; (ii) suas proposições, se houver; 

(iii) suas unidades de análise; (iv) a lógica que une os dados à proposição; e (v) os 

critérios para se interpretar as descobertas. 

O Quadro 7 foi elaborado à luz destas referências, apresentando a 

caracterização do estudo de caso aplicado por esta pesquisa. 

Quadro 7: Caracterização do estudo de caso 

Objeto de Estudo 
Aplicação do modelo de simulação dinâmica proposto no apoio à 
avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma no 
desempenho da equipe e do projeto. 

Objetivo do Estudo 
Avaliar o modelo de simulação dinâmica proposto na Seção 4.1 
deste documento. 

Entidades 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da 
Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE) 

Seleção dos Participantes Gerentes de Projeto da STI 
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Fases Preparação; Trabalho de Campo e Análise;  Conclusão

Estratégia de Coleta de 
Dados 

Aplicação de Questionários 

Natureza da Investigação Qualitativa e Interpretativa 

Fonte: Elaboração própria. 

4.2.1.2 JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO CASO

A Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE) é responsável 

por uma rede educacional composta por 17 Gerências Regionais de Educação 

(GRE) e por 1.104 Escolas Estaduais distribuídas por todo o estado de Pernambuco, 

totalizando cerca de trinta mil educadores, entre professores, gestores e 

profissionais de apoio, e um milhão de alunos matriculados. A estrutura 

organizacional da SEE-PE pode ser observada na Figura 20. 

Figura 20: Organograma da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE) 

Fonte: SEE-PE (2009). 

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) está situada neste 

contexto, como uma área de apoio, para dar suporte a todas as outras áreas da 

SEE-PE no que tange a tecnologia da informação e comunicação. Sua atuação vai 

desde aquisição e distribuição de parque tecnológico (equipamentos, softwares, 
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conectividade, etc.) até a garantia contínua da disponibilidade do mesmo, passando 

por suporte e manutenção tecnológica, segurança da informação e políticas de uso. 

Na sua estrutura interna, a STI é composta pelas Assessorias Técnica e 

Administrativo-Financeira, pela Gerência de Informações, Sistemas e Aplicativos 

(GISA), pela Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (GITI) e pela 

Gerência de Suporte Técnico e Educacional (GSTE). Como mostra a Figura 21, 

cada uma das três gerências é composta por unidades funcionais que as apóiam no 

cumprimento de suas funções. 

Figura 21: Organograma da Superintendência de Tecnologia da Informação da SEE-PE 

Fonte: STI (2009) 

Um dos fatores determinantes para a escolha deste caso é o fato da STI 

executar diversos projetos ao longo de cada ano. Em 2007, foram executados 15 

projetos utilizando um orçamento de R$ 20.977.156,54 (STI, 2007). No ano de 2008, 

foram executados 64 projetos utilizando um orçamento de R$88.125.709,07 (STI, 

2008). Já em 2009, foram planejados 112 projetos, dos quais 68% dos projetos 

foram executados utilizando um orçamento de R$21.490.028,21, 14% foram adiados 

e 18% foram cancelados (STI, 2009). 

Outro fator fundamental para a escolha deste caso trata-se do impacto e 

importância dos projetos realizados pela STI para a sociedade. Dentre os dados 

relativos aos projetos executados anteriormente citados, encontram-se projetos 
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como o “Projeto Matrícula Rápida”, que democratiza o processo de matrícula para a 

rede estadual de ensino através da central de chamadas e do portal de pré-matrícula 

pela internet, o “Projeto de Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas”, 

que implantou mais de 500 laboratórios nas escolas do Estado, o “Projeto das 

Olimpíadas de Jogos e Educação”, que envolveu a participação de mais de 100 

alunos, o “Projeto Professor Conectado”, que adquiriu e distribuiu notebooks para 

mais de vinte mil professores da rede estadual de educação, dentre outros (STI, 

2009; STI, 2008; STI, 2007). 

A diversidade de projetos de tecnologia da informação e comunicação 

realizados pela STI também foi fator relevante para a escolha deste caso. São 

executados anualmente projetos de complexidades e portes distintos, nas áreas de 

infraestrutura, sistemas e suporte tecnológico. Além disso, atrasos causados pelas 

burocracias do setor público, mudanças de datas em virtude do descumprimento dos 

prazos pelos fornecedores outros problemas relacionados criam situações de 

pressão sobre o cronograma em alguns projetos da STI, o que também é um fator 

favorável à escolha deste caso. 

Por fim, a disponibilidade de acesso ao caso pelo pesquisador é um outro 

fator fundamental. Diante da diversidade, quantidade e da importância dos projetos 

realizados, da existência de situações de pressão sobre o cronograma nos projetos 

desta organização e da facilidade de acesso do pesquisador, a STI foi selecionada 

como organização-alvo para o estudo de caso desta pesquisa. 

4.2.1.3 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Este estudo de caso contou com a participação de quatro gerentes de 

projetos da STI. Através da aplicação de um questionário, disponível no Apêndice A 

– Questionário para Identificação do Perfil dos Participantes, foi possível identificar o 

perfil dos participantes em termos (1) do seu nível de formação, (2) da sua 

experiência em gerenciamento de projetos, (3) da sua experiência com situações de 

pressão sobre o cronograma no contexto de projetos e, por fim, (4) da frequência 

com que avalia o impacto das suas decisões em situações de pressão sobre o 

cronograma, como mostra o Quadro 8. 
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Quadro 8: Perfil dos participantes do estudo de caso 

ID
Nível de 

Formação 

Experiência em 
gerenciamento de 

projetos 

Já enfrentou situações de 
pressão sobre o 

cronograma? 

Costuma avaliar o 
impacto das decisões 

nessas situações? 

1 
Especialização / 

Mestrado 
Muitos projetos (> 3) 

na indústria 
Sim, com frequência alta 
(66-100% dos projetos) 

Sim, com frequência alta 
(66-100% dos projetos) 

2 
Superior 
Completo 

Poucos projetos (� 3) 
na indústria 

Sim, com frequência média 
(33-66% dos projetos) 

Sim, com frequência baixa 
(0-33% dos projetos) 

3 
Especialização / 

Mestrado 
Muitos projetos (> 3) 

na indústria 
Sim, com frequência alta 
(66-100% dos projetos) 

Sim, com frequência baixa 
(0-33% dos projetos) 

4 
Especialização / 

Mestrado 
Muitos projetos (> 3) 

na indústria 
Sim, com frequência média 

(33-66% dos projetos) 
Sim, com frequência baixa 

(0-33% dos projetos) 

Fonte: Elaboração própria. 

Dos quatro participantes, três possuem especialização ou mestrado na área 

de gestão e apenas um possui curso superior completo. No que se refere à 

experiência em gerenciamento de projetos, três deles já lideraram mais de três 

projetos na indústria e apenas um liderou pelo menos 3 projetos na indústria. Além 

disso, todos os participantes do estudo de caso já vivenciaram situações de pressão 

sobre o cronograma enquanto gerenciavam projetos, sendo que apenas um costuma 

avaliar o impacto das suas decisões sobre o desempenho da equipe e do projeto 

nesses tipos de situação com alta frequência. 

4.2.1.4 CRONOGRAMA

O estudo de caso ocorreu durante o mês de Julho de 2010 na 

Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Educação 

de Pernambuco, como mostra o gráfico de gantt apresentado na Figura 22. A etapa 

de preparação do estudo de caso foi desenvolvida durante as duas primeiras 

semanas, contemplando a caracterização e o planejamento do estudo de caso. Já a 

etapa de trabalho de campo e análise, na qual os participantes puderam 

experimentar o protótipo e simular seus projetos, teve duração de sete dias úteis. 

Por fim, a etapa de conclusão teve uma duração de três dias úteis, fechando o ciclo 

de um mês para a realização do estudo de caso. 
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Figura 22: Cronograma do Estudo de Caso 

Fonte: Elaboração própria. 

4.2.2 TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE

Esta fase foi realizada no período compreendido entre os dias 19 e 27 de 

Julho de 2010. No seu primeiro dia, foi realizada a seguinte sequência de atividades 

na STI: 

• Apresentação dos objetivos do estudo de caso; 

• Aplicação do questionário de perfil dos participantes (Apêndice A – 

Questionário para Identificação do Perfil dos Participantes); 

• Apresentação do modelo de simulação; 

• Apresentação do protótipo; 

• Prática supervisionada. 

Durante a prática supervisionada, os gerentes experimentaram o protótipo 

que implementa o modelo de simulação, simularam alguns projetos e tiraram suas 

dúvidas sobre a utilização da ferramenta com o pesquisador. Em seguida, os 5 

(cinco) gerentes de projeto utilizaram a ferramenta de simulação durante 1 (uma) 

semana sem qualquer interferência do pesquisador, utilizando-a para avaliar o 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e dos seus 

projetos. 
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Ao final do último dia da semana, após a experimentação da ferramenta de 

simulação pelos gerentes de projetos, foi aplicado o questionário de avaliação do 

modelo de simulação dinâmica para avaliação do impacto da pressão sobre o 

cronograma no desempenho da equipe e do projeto, definido no Apêndice B – 

Questionário de Avaliação do Modelo de Simulação Dinâmica para Avaliação do 

Impacto da Pressão no Cronograma no Desempenho da Equipe e do Projeto. Os 

Quadros 9, 10, 11 e 12 apresentam as respostas dos gerentes de projetos às 

perguntas do questionário de avaliação do modelo de simulação. 

Quadro 9: Respostas da pergunta 01 do questionário de avaliação 

PERGUNTA 01
Em sua opinião, os aspectos mais relevantes em situações de pressão 
sobre o cronograma estão considerados na ferramenta proposta? 

Gerente 1 

Sim, em sua grande parte no que diz respeito ao aspecto de tempo. 
Contudo, sugerimos que outras variáveis sejam consideradas no modelo 
para que o impacto em aspectos como: custo, escopo e qualidade; 
possam ser simulados. 

Gerente 2 
Sim. Os aspectos mais importantes nesta questão seriam a aplicação de 
horas-extras para o acompanhamento do cronograma e as taxas de 
fadiga e de erros provocados pela utilização de horas-extras. 

Gerente 3 
Sim. A essência do contexto de pressão sobre o cronograma de projetos 
está contemplada no modelo, o que considero um ponto forte. 

Gerente 4 

Sim. Quando há pressão sobre o cronograma o gestor adotar medidas 
de correção, que normalmente incluem mais horas trabalhadas (hora 
extra dos recursos) e/ou paralelismo das atividades com nível de 
dependência moderado. A ferramenta possibilita avaliar com precisão o 
impacto real do esforço adicional no cronograma, considerando inclusive 
o ponto de equilíbrio entre o aumento da produção provocada pelo 
esforço adicional X diminuição da produtividade provocada pela fadiga. 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 10: Respostas da pergunta 02 do questionário de avaliação 

PERGUNTA 02
Como você avalia a eficácia da ferramenta proposta na avaliação do 
impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do 
projeto? 

Gerente 1 

A ferramenta nos apresenta algumas opções de visualização do impacto 
das variáveis envolvidas no desempenho da equipe de projeto. Contudo, 
para a avaliação da eficácia da mesma seria necessário comparar as 
respostas fornecidas pela ferramenta com situações reais vivenciadas no 
contexto do gerenciamento de projetos, o que não foi possível fazer. 
Entretanto é bastante perceptível o grande potencial desta ferramenta no 
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PERGUNTA 02
Como você avalia a eficácia da ferramenta proposta na avaliação do 
impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do 
projeto? 

processo de apoio ao planejamento de estratégias para cenários 
distintos de projetos. 

Gerente 2 
Bastante eficaz no sentido de explorar pontos julgados importantes no 
contexto, habilitando o gerente de projetos a retirar insights sobre o 
projeto e melhorar o seu planejamento. 

Gerente 3 
Acredito que a ferramenta consegue apoiar a decisão do gerente de 
projetos em situações críticas de pressão sobre o cronograma. 

Gerente 4 

Considero que uma grande parte dos gerentes de projetos entendem, 
ainda que  de maneira empírica, que o aumento do esforço gera 
impactos negativos na produtividade, porém não têm como medir 
antecipadamente estes impactos. Com esta ferramenta é possível avaliar 
qual o real benefício que o esforço adicional irá trazer para o cronograma 
do projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 11: Respostas da pergunta 03 do questionário de avaliação 

PERGUNTA 03
Como a ferramenta proposta pode apoiar a tomada de decisões dos 
gerentes de projetos em situações de pressão sobre o cronograma? Quais 
benefícios são gerados a partir do seu uso? 

Gerente 1 

Ficou claro que ferramenta, atualmente, se encontra restrita ao processo 
de planejamento, não podendo ser utilizada nos processos de controle 
de um projeto. Entretanto é uma valiosa ferramenta para permitir ao 
Gerente de Projeto avaliar o grau de viabilidade de várias estratégias de 
planejamento sob o ponto de vista do resultado esperado para o projeto. 

Gerente 2 
Favorecendo a visão de possíveis dificuldades, antecipando situações 
críticas e servindo como um ambiente de testes para as possíveis 
decisões do gerente de projetos. 

Gerente 3 

Através do uso da ferramenta é possível simular cronogramas para 
diversos cenários possíveis, refletir através da análise dos gráficos da 
simulação e decidir pela estratégia que se apresentar mais adequada e 
próxima dos resultados esperados para os projetos. Além disso, é 
possível identificar previamente possíveis momentos críticos no projeto 
onde a equipe ficará cansada, apoiando o planejamento de RH. 

Gerente 4 

Quando há pressão sobre o cronograma, normalmente o gestor deve 
agir rapidamente para contornar esta situação. Estes procedimentos 
corretivos tendem a aumentar o grau de incerteza sobre o projeto e 
conseqüentemente novos riscos passam a existir. O uso de ferramentas 
adequadas para gerar informações seguras são essenciais, porém existe 
um ponto nebuloso com relação a corrigir o cronograma, até que ponto é 
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PERGUNTA 03
Como a ferramenta proposta pode apoiar a tomada de decisões dos 
gerentes de projetos em situações de pressão sobre o cronograma? Quais 
benefícios são gerados a partir do seu uso? 

possível aumentar o esforço dos recursos, respeitando os limites das 
equipes. É justamente neste ponto crítico que a ferramenta oferece 
informações objetivas, rápidas e seguras para a tomada de decisões 
sobre aumentar o esforço dos recursos existentes e/ou contratar. 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 12: Respostas da pergunta 04 do questionário de avaliação 

PERGUNTA 04 Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Gerente 1 Considerar aspectos de custo e qualidade. 

Gerente 2 - 

Gerente 3 
O modelo poderia ser expandido para considerar o impacto sobre 
aspectos de custo e qualidade do projeto. Traria benefícios ainda 
maiores para o seu uso. 

Gerente 4 

Além dos benefícios com relação ao cronograma do projeto, a solução é 
uma poderosa ferramenta de apoio ao gerenciamento dos Recursos 
Humanos, pois permite avaliar o limite de esforço adicional para as 
equipes, gerando bem estar no ambiente de trabalho. Auxilia no controle 
dos custos do projeto; permite avaliar necessidades de novas 
aquisições; apóia o gerenciamento dos riscos e possibilita o atendimento 
da qualidade do projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 

No que se refere aos aspectos do contexto de situações de pressão sobre o 

cronograma, considerados no modelo de simulação dinâmica proposto, os gerentes 

de projetos participantes do estudo de caso, em sua totalidade, responderam que o 

modelo proposto considera os fatores mais relevantes do contexto de situações de 

pressão sobre o cronograma. Quanto à eficácia da ferramenta na avaliação do 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto, 

três gerentes de projetos julgaram que o modelo de simulação proposto resolve o 

problema para o qual foi concebido, enquanto um gerente de projetos reconheceu o 

potencial da ferramenta no apoio à tomada de decisão gerencial, mas não se 

posicionou sobre a eficácia da ferramenta pela impossibilidade de comparar os 

resultados das suas simulações com dados de situações e projetos reais. 
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Dentre os benefícios do uso do modelo de simulação elencados pelos 

gerentes de projetos após a experiência vivenciada no estudo de caso, estão o 

apoio na análise de viabilidade de estratégias de planejamento, simulação de 

cenários, apoio à decisão através de geração de informações objetivas, rápidas e 

seguras, e apoio ao gerenciamento dos recursos humanos do projeto. No campo 

das sugestões de melhoria, foi sugerida a expansão do modelo de simulação 

através da inclusão de aspectos relacionados a custo e qualidade dos projetos. 

4.2.3 CONCLUSÃO

Esta seção descreve a etapa final do estudo de caso realizado na STI, que 

teve como objetivo avaliar a aplicação do modelo de simulação no apoio à avaliação 

do impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. 

A realização do estudo de caso permitiu a avaliação: (1) da relevância dos fatores-

chave considerados no modelo de simulação proposto; (2) da sua eficácia no apoio 

à avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e 

do projeto; e (3) dos benefícios gerados a partir do seu uso. 

No primeiro aspecto avaliado, apesar de todos os gerentes de projetos 

participantes do estudo de caso terem opinado que os fatores mais relevantes estão 

considerados no modelo de simulação proposto, este estudo reconhece que alguns 

fatores importantes no contexto de projetos não foram considerados. Incluem-se 

neste grupo, tanto fatores relacionados a aspectos de custo e qualidade, como 

alguns fatores relacionados a questões comportamentais da equipe do projeto. 

No que se refere à eficácia do modelo de simulação, ficou perceptível que a 

ferramenta proposta apóia o gerente de projetos na avaliação do impacto da pressão 

sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. Todavia, o estudo de 

caso se limitou a avaliar a ferramenta em uma única organização, logo, como as 

equações definidas no modelo podem variar de acordo com o contexto e as 

características de outras organizações, não há a garantia da eficácia da ferramenta 

no contexto de outras organizações. 

Por fim, importantes contribuições foram pontuadas pelos participantes do 

estudo de caso, referentes aos benefícios gerados aos gerentes de projetos pelo 
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uso do modelo de simulação na avaliação do impacto da pressão sobre o 

cronograma no desempenho da equipe e do projeto. No entanto, foram sugeridas 

expansões do modelo e melhorias no protótipo, para considerar fatores relacionados 

ao gerenciamento dos custos e ao gerenciamento da qualidade do projeto. 

Além disso, lições importantes foram aprendidas e, em uma repetição do 

estudo de caso, alguns pontos vistos como limitações deste estudo devem ser 

considerados: 

• Melhoria da instrumentação: alguns participantes expressaram dificuldades 

na utilização do protótipo pela ausência de algumas funcionalidades por eles 

consideradas fundamentais, como a impressão dos gráficos da simulação e a 

opção de salvar simulações. 

• Aumento do período de utilização do protótipo pelos gerentes de 

projetos: um gerente de projetos expressou a dificuldade de avaliar a eficácia 

do modelo de simulação proposto no período disponível, julgando não haver a 

possibilidade de comparar os resultados da simulação a dados reais dos seus 

projetos. 

• Expansão do modelo de simulação: alguns gerentes de projetos sugeriram 

a inclusão de aspectos relacionados a custos e qualidade do projeto no 

modelo de simulação como fator de enriquecimento dos benefícios gerados 

pelo uso da ferramenta. 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi apresentar e discutir os resultados deste 

trabalho de pesquisa. Inicialmente, o modelo de simulação dinâmica proposto foi 

apresentado em termos do diagrama de enlaces causais, do diagrama de estoques 

e fluxos, suas equações e seu processo de simulação. Além disso, foi apresentado 

também o protótipo que implementa o modelo de simulação, suporta todo o 

processo de simulação definido e permite a aplicação prática do modelo de 

simulação dinâmica por gerentes de projetos. 
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Por fim, foi apresentado o estudo de caso que foi planejado e realizado no 

sentido de avaliar a aplicação do modelo de simulação no apoio à avaliação do 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto. O 

estudo de caso foi realizado na Superintendência de Tecnologia da Informação da 

Secretaria Estadual de Educação e seguiu três etapas: preparação, estudo de 

campo e análise e conclusa. Além disso, participaram do estudo de caso quatro 

gerentes de projetos, que contribuíram para o alcance do objetivo traçado para a 

investigação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo descreve as considerações finais deste estudo, apresentando as 

suas principais contribuições, as suas limitações, propostas de trabalhos futuros e as 

conclusões obtidas com o trabalho. 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Entre as contribuições resultantes desta pesquisa, além do próprio pacote de 

estudo (composto pela seleção do referencial teórico, plano de trabalho, metodologia 

e instrumental de pesquisa), destacam-se: 

• Uma compilação dos conceitos que envolvem a dinâmica de projetos, 

realizada a partir de publicações sobre aplicações da dinâmica de sistemas 

ao gerenciamento de projetos na última década; 

• O conjunto de variáveis e suas inter-relações de causalidade fundamentais 

para a compreensão do impacto da pressão sobre o cronograma no 

desempenho da equipe e do projeto; 

• O modelo de simulação dinâmica definido em termos do diagrama de 

estoques e fluxos e suas equações, que apóia a tomada de decisões dos 

gerentes de projetos em situações de pressão sobre o cronograma; 

• O protótipo de software que implementa o modelo de simulação proposto, 

desenvolvido no intuito de aproximar o modelo de simulação à realidade dos 

gerentes de projetos, tornando prática a avaliação do impacto da pressão 

sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto através da 

simulação de cronogramas de projetos construídos em ferramentas de uso 

comum pelos mesmos. 

5.2 LIMITAÇÕES 

Apesar da limitação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, esta 

pesquisa apresenta algumas limitações. A primeira delas ocorre em virtude do 
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modelo de simulação apenas considerar o impacto da pressão sobre o cronograma 

sobre o aspecto temporal do desempenho do projeto. Sobre outros aspectos do 

projeto, como qualidade e custos, poderiam ter sido avaliados os impactos da 

pressão sobre o cronograma. 

Outra limitação identificada neste estudo, também relacionada ao modelo de 

simulação proposto, ocorre pelo fato do modelo de simulação não considerar as 

dependências entre as atividades do projeto, de modo que alguns atrasos 

decorrentes dessas dependências podem não ser considerados nas simulações. Isto 

se deve às generalizações inerentes à abordagem proposta pela Dinâmica de 

Sistemas, onde não há distinção entre as atividades do projeto, pois são todas 

consideradas uma quantidade de trabalho que deve ser realizado para a realização 

do projeto. 

Por fim, além destas limitações do modelo de simulação, há uma limitação 

relacionada ao estudo de caso realizado neste estudo que deve ser enfatizada. 

Apesar dos resultados positivos obtidos com a realização do estudo de caso, apenas 

é possível garantir a eficácia do modelo de simulação no apoio à avaliação do 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto no 

contexto da organização-alvo do estudo. Desta forma, não é possível afirmar que o 

modelo proposto seria aplicável a qualquer outra organização. 

5.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A relevância de um trabalho de pesquisa também pode ser avaliada pelas 

oportunidades de trabalhos futuros que ele provê. Nesse sentido, são propostos 

alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser identificados a partir 

deste estudo: 

• Expansão do modelo de simulação dinâmica através da inclusão de novas 

variáveis (e inter-relacionamentos) relacionadas com aspectos de custo e 

qualidade dos projetos; 
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• Estudo de viabilidade para integração do modelo de simulação a ferramentas 

de planejamento e gerenciamento de projetos que não consideram aspectos 

como horas-extras acumuladas, fadiga, taxa de erros e retrabalho. 

• Estudo exploratório para definição de equações genéricas para projetos de 

áreas de negócios específicas, como construção civil, desenvolvimento de 

software, etc.; 

• Avaliação do impacto da pressão sobre o cronograma em projetos de 

qualquer natureza, utilizando o modelo proposto; 

• Definição de uma metodologia baseada em simulação para avaliação do 

impacto da pressão sobre o cronograma no desempenho do projeto; 

• Construção de uma ferramenta de software que implementa o modelo e que 

permita a parametrização de todas as equações do modelo pelo gerente de 

projetos antes da simulação. 

5.4 CONCLUSÕES 

O objetivo central desta pesquisa foi propor um modelo dinâmico e simulável 

capaz de auxiliar o gerente de projetos na avaliação do impacto da pressão sobre o 

cronograma no desempenho da equipe e do projeto. Para tanto, foi realizada uma 

ampla pesquisa bibliográfica sobre a dinâmica de projetos, permitindo a identificação 

dos fatores fundamentais e de suas inter-relações de causalidade no contexto de 

pressão sobre o cronograma de projetos. Além disso, através da abordagem de 

modelagem Hard da Dinâmica de Sistemas, foi construído e avaliado um modelo de 

simulação que considera fatores fundamentais identificados e permite a simulação 

de cronogramas de projetos no intuito de avaliar o impacto da pressão sobre o 

cronograma no desempenho da equipe e do projeto. 

Portanto, diante da problemática de como avaliar o impacto da pressão sobre 

o cronograma no desempenho da equipe e do projeto, concluímos que a abordagem 

de modelagem dinâmica e simulação apresenta grande potencial para resolver este 

problema, apoiando os gerentes de projetos na tomada de decisões em situações de 

pressão sobre o cronograma de maneira prática e objetiva. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS 

PARTICIPANTES

Nas perguntas abaixo, quando duas ou mais alternativas forem válidas, marque a 
alternativa que mais se aplica a seu caso. 

01. Indique seu nível de formação: 

[   ] Ensino Médio 
[   ] Técnico / Superior incompleto 
[   ] Superior completo 
[   ] Especialização / Mestrado 
[   ] Doutorado / Pós-Doutorado 

02. Indique sua experiência em gestão de projetos: 

[   ] Eu nunca fui gerente de projetos 
[   ] Eu fui líder de grupos de trabalho em projetos de curso 
[   ] Eu fui líder em poucos (� 3) projetos na indústria 
[   ] Eu fui líder em muitos (> 3) projetos na indústria 

03. Ao longo de sua experiência em gestão de projetos, você já se deparou com 
situações de pressão sobre o cronograma? 

[   ] Não, nunca 
[   ] Sim, com baixa frequência (até 33% dos projetos) 
[   ] Sim, com frequência média (de 34% até 66% dos projetos) 
[   ] Sim, com frequência alta (a partir de 67% dos projetos) 

04. Você costuma avaliar o impacto das suas decisões sobre o desempenho da 
equipe e do projeto em situações de pressão sobre o cronograma? 

[   ] Não, nunca 
[   ] Sim, com frequência baixa (0-33% dos projetos) 
[   ] Sim, com frequência média (33-66% dos projetos) 
[   ] Sim, com frequência alta (66-100% dos projetos) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

DINÂMICA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PRESSÃO NO CRONOGRAMA 

NO DESEMPENHO DA EQUIPE E DO PROJETO 

01. Em sua opinião, os aspectos mais relevantes em situações de pressão sobre o 
cronograma estão considerados na ferramenta proposta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

02. Como você avalia a eficácia da ferramenta proposta na avaliação do impacto da 
pressão sobre o cronograma no desempenho da equipe e do projeto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03. Como a ferramenta proposta pode apoiar a tomada de decisões dos gerentes de 
projetos em situações de pressão sobre o cronograma? Quais benefícios são 
gerados a partir do seu uso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

04. Faça outros comentários que considerar relevantes.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – GRÁFICOS RESULTANTES DA SIMULAÇÃO DE PROJETOS 

COM O PROTÓTIPO DESENVOLVIDO
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