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Informações de contexto
As organizações investem em Tecnologia da Infor-

mação para atingir objetivos, como redução de custos,
aumento de lucros e aumento da fração de mercado, entre
outros. A forma pela qual esses objetivos são alcançados
é por meio da execução de projetos. Em contrapartida,
segundo o conhecido estudo realizado por Jones Capers, a
taxa de insucesso em projetos de TI é muito maior do que
em projetos de outras áreas.

Para garantir que os projetos tenham sucesso, os
gerentes de projeto criam os planos de projeto, tomando
como base um conjunto de atividades, os recursos dispo-
níveis e a relação de interdependência entre as atividades.
Em particular, estes planos especificam, para cada ativi-
dade, os tempos esperados para seu início e término, os
recursos necessários e respectivos custos.

Um projeto de TI, via de regra, é submetido a um
processo de avaliação antes da sua aprovação, com o qual
se procura estabelecer a relação custo-benefício a ser
oferecida pelo produto do projeto. Apesar do produto de
um projeto de TI poder trazer uma série de benefícios in-
tangíveis (posicionamento tecnológico mais avançado que
os concorrentes etc.), o mais comum é que o mesmo seja
avaliado segundo os resultados financeiros tangíveis.

O retorno financeiro de um projeto de TI pode ser
avaliado a partir de várias dimensões, como, por exemplo,
a financeira, a estratégica, a de arquitetura de TI, entre
outras. Em particular, a dimensão financeira pode ser o -f
retorno financeiro de um projeto, por sua vez, também
pode ser avaliado sob diversas óticas, tais como: pay-back,
índice de rentabilidade, taxa interna de retomo, retorno do
investimento e valor presente líquido (VPL).

O VPL de um investimento po4e ser definido como
a diferença entre a soma dos valores dos benefícios e
os custos dos fluxos de caixa do investimento, ambos
descontados de uma taxa de juros adequada, o que reflete
o custo de capital para a organização. No caso deste artigo,
faremos o uso do VPL.

No famoso livro "Software by Numbers", Denne e
Cleland-Huang propõem um método para maximizar o re-
torno financeiro dos projetos de software baseado no con-
ceito de MMFs1. Em outras palavras, os autores sugerem
um método para maximizar o retorno financeiro de um
projeto de software no qual as características funcionais do
produto possam ser agrupadas em pacotes de funcionali-
dades. Uma característica importante de uma MMF é que

i Minimum Marketable Feature- "particionamento" do software
em um conjunto de unidades, em que cada uma delas é um módulo
autocontido do software que agrega valor aos clientes. O valor ge-
rado por uma MMF é descrito por uma série de custos e benefícios
ao longo do tempo (fluxos de caixa negativos e positivos, respectiva-
mente), quantificados financeiramente. Estes projetos são chamados
de projetos baseados em MMFs. Um exemplo de uma MMF seria c
módulo de cadastramento de clientes em um sistema de marketing
direto. Um projeto de software pode então ser encarado como um
conjunto de MMFs que possuem relações entre si (como, por exem-
plo, ordem de precedência).

ela possibilita a geração de fluxos de caixa positivos (renda)
tão logo seja colocada em operação, permitindo que o
investidor comece a colher mais cedo os benefícios.

Cabe lembrar que na forma tradicional de execução de
um projeto de software, que seria a implantação/operacio-
nalização do projeto completo (escopo total), os benefícios
só são auferidos após o desembolso de todos os custos.

A limitação de recursos destinados ao desenvolvimento
de software, aliada ao fato das MMFs possuírem depen-
dências entre si, torna praticamente impossível o desenvol-
vimento de todos as MMFs simultaneamente. Além disso,
a ordem em que as MMFs são implementados tem grande
impacto no resultado financeiro do projeto. A determi-
nação da ordem de implementação das MMFs que traz o
máximo VPL é referida na literatura como o problema do
Max-VPL.
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seja maximizado.
Para exemplificar, considere o caso de uma agência

de turismo que pretende implementar um novo sistema
de informação. A tabela 1 apresenta os módulos compo-
nentes (MMFs) que compõem o sistema. Note que A, B,
C, D e E são atividades de construção de software e que a
relação de dependência entre A e B indica que a execução
da MMF A tem que ser completada antes da execução da B
ser iniciada. A figura 1 mostra o grafo de precedência das
MMFs do sistema.

Tabelai. MMFs do sistema de informação.

Figurai. Diagrama de precedência das MMFs do^istema de
informação.

O problema a ser resolvido pela agência de viagem é
o de determinar a seqüência de execução das MMFs do
sistema de informação que maximize o VPL do projeto.
Assume-se que apenas uma equipe de desenvolvimento
esteja disponível para a realização do projeto e que, por-
tanto, somente uma MMF pode ser desenvolvida em cada
período do tempo.

Observe que, de acordo com o diagrama de prece-
dência apresentado na figura 1, somente as MMFs A e
D podem ser desenvolvidas no primeiro período, conse-
qüentemente a MMF C não pode ser executada antes do
terceiro período.

A tabela z mostra o fluxo de caixa (FLXCXA) em mi-
lharei de dólares (americanos) para cada MMF da figura
1. Por exemplo, o MMF A requer um investimento inicial
de US$ 250 mil para ser construída e, após ser completa-
da, gera um retomo financeiro de US$ 45 mil por período
para um total de sete períodos. Já a MMF E requer um
investimento de US$ 200 mil e retorna US$ 30 mil por
período.

Tabela2. Fluxos de caixa das MMFs.

Vale ressaltar que o ciclo de vida do projeto é de oito
períodos, isso é, se a MMF A for executada no primeiro
período ela terá um período de custo e sete de benefícios,
enquanto que se ela for executado no terceiro período terá
apenas cinco períodos de benefícios.
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Uma análise do diagrama de precedência do projeto apresentado na figura
i indica que existem apenas dez seqüências possíveis: ABCDE, ABDCE, ABDEC,
ADBCE, ADBEC, ADEBC, DABCE, DABEC, DAEBC e DEABC. A avaliação do
SVPL de cada uma dessas seqüências mostra que ABDCE, com um SVPL de
US$ 99 mil, é aquela que gera o max-VPL, ou seja, que apresenta o maior retor-
no para o investimento. O fluxo de caixa para a seqüência ABDCE é apresentado
na tabela 3.

Maximizando o VPL com fluxos de caixa incertos (não-determinís-
ticos)

Uma das críticas mais contundentes ao uso do VPL é que ele se baseia no
pressuposto que os fluxos de caixa de um projeto seguem um padrão que pode
ser previsto para todo o tempo de vida do projeto.

Geralmente, no mundo real, nunca se pode determinar, com certeza, os
valores futuros para cada elemento do fluxo de caixa. Portanto, em geral, estes
são estimados por especialistas utilizando informações de projetos passados
(lições aprendidas) e da sua experiência ou uma combinação de ambos. Nestas
circunstâncias, a incerteza dos fluxos de caixa é expressa na forma de uma fun-
ção de distribuição de probabilidade (FDSTPROB). Por isso, o FLXCXA de uma
MMF é modelado por um fluxo de caixa "estocástico"2 . Além disso, ambos os
V (.J de uma MMF e o SVPL de uma seqüência de MMFs, que são combinações
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será realizado num ambiente de grandes incertezas. Estas
incertezas podem ser introduzidas no modelo por duas simples
alterações no exemplo apresentado na figura i.

Primeiro, assume-se que cada fluxo de caixa é modelado por
um movimento geométrico browniano1 (MGB), com probabili-
dade q = 0,5 de subir com ganho u = 10% e i-q de descer com
perda de 10%. Por exemplo, se o valor do elemento de fluxo de
caixa no primeiro período for igual a US$ 6o mil, seu valor no
segundo período será:
1. US$ 60 mil -10% = U5S 54 mil com probabilidade = 0,5 ou;

2. L/SS 60 mil + 10% = L/SS 66 mil com a mesma probabilidade.

Segundo, que consiste na inclusão de um evento Ev na
modelagem dos fluxos de caixa do projeto, tendo efeito sobre os
valores de seus elementos. O evento Ev pode ocorrer no terceiro,
quarto ou quinto período com probabilidades 0,2, 0,3 ou 0,5,
respectivamente.

A ocorrência de Ev tem os seguintes efeitos multiplicadores
sobre o valor atual dos fluxos de caixa: 0.5; i ou 2, com probabi-
lidades 0.2, 0.3, 0.5, respectivamente. As tabelas 4 e 5 apre-
sentam a probabilidade e o impacto da ocorrência do evento Ev,
respectivamente.

Período
3
4
5

Probabilidade
0,2

o,3

Tabela 4. Probabilidade de ocorrência do evento Ev.

Período

1/2

l

2

Tabela 5. Impacto da ocorrência do evento Ev.

A tabela 6 apresenta a expectativa de retomo e risco do
investimento para todas as seqüências possíveis. Estes dados
foram obtidos da execução da simulação de Monte Cario, com 5
mil cenário?.

l Do termo em inglês "Ceometric Brownian Motion". Diz respeito ao
modelo matemático descoberto pelo botânico Robert Brown que predizia a
movimentação de partículas suspensas em líquidos ou gases. As utilizações
de seu modelo incluem uma gama variada de aplicações, como, por exem-
plo, nas flutuações financeiras que ocorrem no mercado de ações.

Junho / Julho 2008 | www.mundopm.com.br

Text Box
Anúncio



Teoria Flexibilidade gerencial em projetos de TI

É importante notar que, nestas
novas condições, nenhuma das
seqüências satisfaz as exigências de
aceitabilidade (ver definição 2). Por
exemplo, se o NMAXR for definido
como 15%, nenhuma das seqüências
na tabela 6 é aceitável. A seção a se-
guir mostra como a adição da flexibi-
lidade gerencial, isso é, a capacidade
de escolher dinamicamente a MMF a
ser implementado, pode transformar
esse projeto em aceitável.

Tabela 7. Resultado da simulação de
Monte Cario em cenários de incerteza.

Maximizando o reforno usando
flexibilidade gerencial

A flexibilidade gerencial traz ao
gerente do projeto liberdade para:
1. Parar a execução do projeto caso

apareçam condições inaceitáveis de
risco áe perdas financeiras.

2. Escolher dinamicamente a ordem de
execução das MMFs de acordo com
as situações encontradas.

Uma das mais importantes con-
seqüências da aplicação do conceito
da flexibilidade gerencial a projetos
baseados em MMFs é a liberdade
do gerente de executar seqüências
parciais de MMF. Uma seqüência é
chamada parcial quando possui um
subconjunto de MMFs respeitando as
restrições de precedência. Exemplos
de seqüências parciais são: A, D, AB,
DE, ABC, ABCD, entre outras. Alter-
nativamente, seqüências com todas
as MMFs são chamadas de totais.

Utilizando as técnicas da simula-
ção de Monte Cario, é possível obter o
valor esperado do retomo e risco para
os conjuntos de seqüências, totais e
parciais. Os resultados da simulação
de Monte Cario, usando os cenários
da seção II-B, mostram que as seqü-
ências que apresentam os melhores
resultados são, de fato, as parciais. Os
resultados das melhores seqüências
são mostrados na tabela 7.

Observe que, com a inserção
da flexibilidade gerencial, isso é, a
possibilidade de executar seqüências
parciais, novas seqüências aparecem
como possibilidades de investimento
que maximizam o retorno. Por exem-
plo, continuando com o critério de
somente aceitar alternativas com RI
menor que 15%, as seqüências AB e
ABC são apresentadas como alterna-
tivas viáveis de investimento. Neste
caso, é preferível a seqüência ABC,
com retorno esperado de US$ 506
mil e risco de 10%, contra a seqüên-

cia AB com um retorno esperado (RE)
de US$ 419 mil e risco de 5%.

No entanto, a decisão de im-
plementar uma seqüência parcial
ainda não fornece a solução ótima.
A discussão apresentada na próxima
seção mostra que, se o gerente adiar
a decisão tanto quanto possível sobre
qual MMF deve ser executada, não só
o VPL do projeto pode aumentar, mas
também o risco pode ser mantido
abaixo do NMAXR.

Adiando a decisão
de investir

Em cenários de alta volatilidade,
as melhores decisões são geralmente
feitas quando se pode esperar até as
grandes incertezas desaparecerem.
No exemplo do sistema de informa-
ção da agência de viagens, considere
que o gerente pode tomar diversas
decisões que dependem do status do
projeto. O valor líquido acumulado
dos fluxos de caixa gerados pela MMF
implementada até o período t, VAP
(t), serve também para esse propósito,
uma vez que reflete a ação do am-
biente sobre o projeto até o momento
atual. Assim, VAP (t) é uma métrica
que indica se o ambiente no qual o
projeto é desenvolvido é favorável ou
desfavorável.

A figura 2 mostra uma árvore
de decisão construída com base nos
dados gerados pela simulação Monte
Cario.

Deve-se notar que, segundo as
informações mostradas na tabela
7, caso se escolha a seqüência ABC
logo no início, o retorno esperado
será de US$ 506 mil cora um risco
de 10%. No entanto, se optarmos
por implementar AB, e aguardar-
mos até o início do terceiro período
para decidir qual MMF deve ser im-
plementada obteremos a seqüência
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que trará o maior retorno, ou seja, a
seqüência ótima.

Se VAP (3) > US$ 194 mil, nesse
momento, então a melhor decisão
consiste em continuar o projeto exe-
cutando a MMF D e depois o MMF
C. Isso resultará em um retorno
esperado (RE) de US$ 1108 mil,
com um risco próximo de zero. Por
outro lado, se VAP (3) for inferior
ou igual a US$ 194 mil, a melhor

decisão é executar a MMF C e parar
o projeto, recolhendo um retomo
esperado de US$ 458 mil, com um
risco ligeiramente acima de 10%.

A execução de tal política irá
gerar um RE de US$ 554 mil com
um RI de 10%, contra o melhor
retorno do projeto com plano fixo
de executar ABC, que vai gerar um
RE de US$ 506 mil, com um RI de
10%.

Conclusão
Este artigo apresentou um caso de

introdução da flexibilidade gerencial
para projetos de software baseado
em MMFs. A introdução de flexibili-
dade gerencial pode trazer um valor
adicional do que aquele que assume
apenas as incertezas sobre os fluxos
de caixa e uma redução do nível de
risco associado ao projeto.
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