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do modelo proposto, minimizarmos os

mais representativas, visando o seu en-

problemas relacionados ao uso adequado

quadramento na sistemática de categori-

is.

Introdução

de recursos em projetos, contribuindo de

um modelo de categorização de projetos,

zação de projetos. O modelo possui quatro

algum modo para o crescimento e ama-

detalhando passo a passo cada etapa de

etapas a serem detalhadas ao longo deste

durecimento das organizações, na busca

sua construção, assim como a necessida-

trabalho. O processo adotado mantém to-

pela eficiência e eficácia de seus produtos

de de agregar mais valor aos produtos e

tal aderência à realidade das organizações

e serviços.

de forma simples e transparente.
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O objetivo deste artigo é apresentar

serviços, visto que o mercado está cada vez

Crawford et al. (2004) apresentam a

ed
u

mais competitivo, exigindo, assim, nas

Contexto

seguinte lista de critérios de categorização

organizações, uma maior eficiência. Isso

estratégicos: área de aplicação; cliente ou

O modelo apresentado classifica os

necessidades mutáveis, apresentando um

projetos de acordo com critérios e variá-

nível de exigência crescente, o que tem

veis, atendendo a objetivos específicos de

imposto às organizações a busca constan-

cada empresa. Em um segundo momen-

prioridade; tipo de contrato; impacto; fon-

te pela melhoria em seus processos, me-

to, essa sistemática poderá auxiliar na es-

te de financiamento; familiaridade; tecno-

lhorando e aperfeiçoando a metodologia

truturação da carreira de gerenciamento

logia; localização geográfica; criticidade

existente de tal forma a atingir o máximo

de projetos, pois, se observado, o modelo

de tempo; envolvimento organizacional;

de eficiência, eficácia, redução de custos,

não só categoriza como também dá a vi-

agilidade, flexibilidade e qualidade.

são do profissional mais habilitado para

consumidor; fatores-chave de sucesso do

conduzir o projeto, sobretudo, dará subsí-

projeto; incerteza do mercado; e regula-

dios aos gestores de projetos nas decisões

mentação.
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consumidor; complexidade; importância

senão encontrarmos maneiras de aperfei-

incerteza tecnológica; envolvimento do

mais importantes, tais como: melhor alo-

A construção do modelo foi desen-

cação dos recursos disponíveis, definição

volvida, inicialmente, para atender a uma

das necessidades de apoio administrativo

empresa provedora de serviços com forte

é

çoar o jeito de fazer o que já vinha sendo

o

feito. O uso de um modelo de classificação de projetos possibilitará as organi-

estratégica; benefícios organizacionais;
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Diante do exposto, não há outra forma

e logístico.

tig

zações classificar, de forma estruturada,

s

acontece porque o cliente possui desejos e

atuação em projetos de infraestrutura de

Sabbag (1999) traduz as diferenças

tecnologia da informação, nos setores pú-

no que chama de cubo da incerteza , onde

blico e privado. Sua sede está localizada

para sua execução. Atualmente muitas or-

as variáveis são: complexidade, singula-

na cidade de Fortaleza (CE), com filiais

ganizações, sejam de pequeno, médio ou

ridade e objetivos precisos. Já para Ma-

em Belém (PA), Recife (PE), Salvador

grande porte, não possuem um modelo

ximiliano (1997) os projetos podem ser

(BA) e Brasília (DF), atuando em diver-

ou critérios bem definidos de categoriza-

divididos em quatro grandes categorias

sos estados, tais como Maranhão, Piauí,

ção de projetos. Muitas classificam seus

segundo sua incerteza e complexidade, ou

São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Nor-

projetos de forma empírica, sem o devido

seja, quanto maior o grau de desconheci-

te e Paraíba. Conforme mencionado, o

cuidado e, em muitos casos, sem o uso de

mento, maior a incerteza e maior o risco

modelo poderá ser adaptado a realidades

critérios. Projetos de natureza aparente-

associado. Já a complexidade pode ser ava-

distintas adequando-se a cada ambiente

mente simples podem se mostrar bastan-

liada através da multidisciplinaridade ne-

de negócio.

te nocivos aos negócios, podendo causar

cessária para a execução do projeto, diver-

ar

os projetos atuais e futuros, assim como
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canalizar os recursos de forma adequada

prejuízos e levando, na maioria dos casos,

sidade e volume de informações a serem

ao desperdício de tempo e dinheiro.

processadas e número de organizações

Vale ressaltar que o modelo de clas-

envolvidas entre outros aspectos.

Desenvolvimento
Primeira etapa: de acordo com o
modelo de categorização de projetos, os

sificação que será proposto deve ser

O modelo é composto de um questio-

mesmos foram analisados segundo dois

adaptado para cada segmento/negócio,

nário simples de perguntas e respostas

aspectos: CRITÉRIOS e VARIÁVEIS. Os

pois não há qualquer pretensão, aqui, de

que se destina a pontuar algumas das ca-

critérios adotados serão quatro, que, por

reinventar a roda, a intenção é de, a partir

racterísticas de um projeto consideradas

a 5. Ao escolher um indicativo, um valor

ria MÉDIO são projetos de 4.305 a 8.583

forme ilustra o Quadro 1.

será atribuído para cada variável específi-

pontos. A categoria GRANDE são projetos

ca. Depois que todas as faixas de valores

de 8.584 e 12.863 pontos.

ca, que, por sua vez, totalizará o critério
e, consequentemente, pontuará o projeto.
Cabe ressaltar que os indicativos poderão
receber pontuações diferentes, dependendo da importância atribuída a cada variável pela organização.

na

variáveis nos seus possíveis valores míni-

de cada variável, o mesmo será novamen-

mos, totalizando 25 pontos. A operação

cio

nos pontos obtidos pela variável específi-

meiramente foram selecionadas todas as

entre si. Chegando-se ao total de pontos
te multiplicado pela ponderação específi-

foi repetida, sendo agora selecionados os

ca de cada critério. Após cada critério ter

valores máximos permitidos às variáveis,

sido devidamente totalizado, devem-se

chegando-se a 12.863 pontos. Esses nú-

somar os totais atribuídos aos critérios

meros foram subtraídos (12863 - 25) e o

e, ao final, será dividido por quatro, cujo

resultado (12.838) foi dividido por 3 (três),

resultado enquadrará o projeto em uma

já que a classificação será em três faixas.
Com isto, o intervalo de classificação do

pa
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determinada categoria, respeitando a pon-

ca

variando de o a 5, cujo cálculo resultará

Para se chegar a esses valores, pri-

nadas, estes valores serão multiplicados

ed
u

cada um com uma pontuação específica,

dentro das variáveis tiverem sido selecio-

s

riáveis se desdobrarão em indicativos,

fin

Segunda etapa: nesta etapa, as va-

is.

sua vez, serão divididos em variáveis, con-

tuação resultante para a faixa, ou seja, o

cionada para a realidade da organização

produto final dessa operação matemática

car o valor a cada faixa. Para obtenção do

a aplicação do formulário, tanto para o

resultará no enquadramento do projeto.

valor máximo referente à primeira faixa

a

Dessa forma, fica mais fácil e dire-

entrevistado como para o entrevistador,
ressaltar que cada modelo deve ser adaptado a cada tipo de organização.
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conforme ilustra o Quadro 2. Vale a pena

A pontuação máxima que um projeto poderá obter é de 12.863 e, a mínima,
de 25 pontos, desde que seja mantida a
estrutura acima apresentada. De acordo
com a pontuação alcançada, os projetos

mente, o projeto será dividido em crité-

são então classificados em três categorias:

é

Terceira etapa: como dito anterior-

PEQUENO, MÉDIO e GRANDE. A cate-

em variáveis, estas serão subdivididas

goria PEQUENO representa projetos com

em indicativos pontuados no valor de o

pontuação de 25 a 4.304 pontos. A catego-
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rios que, por sua vez, serão subdivididos

projeto estava delimitado, restando alo-

(PEQUENO),

foram somados ao valor

mínimo o intervalo acima encontrado (25
+ 4.279 = 4.304). A segunda faixa será então um número a mais do último (4.304 +
1 + 4.279 = 8.583) valor máximo da faixa
PEQUENO e o seu valor máximo será o
valor mínimo acrescido do intervalo. Foi
efetuado o mesmo processo para a definição da última faixa. Vale ressaltar que
outras divisões em faixas de valores podem ser acomodadas no método, tanto
um número maior de faixas como uma
divisão não equitativa dos pontos entre as
faixas, conforme a necessidade e interesse
de cada organização.
O Quadro 3 apresenta o modelo de
formulário de categorização de projetos,
sendo este preenchido pelo escritório de
projetos ou setor responsável. O responsável é aquele que possui a competência
no recebimento dos projetos, podendo ser
essa responsabilidade delegada, à medida
que os projetos forem sendo fechados e
conduzidos ao setor para sua execução.
Cada aplicação do modelo de categorização de projetos resultará na definição

de seu porte, assim como ajudará na de-

is.

signação do profissional mais adequado a

na

cada tipo de projeto. Desse modo, o modelo poderá ter papel importante na estrutu-

cio

ração da carreira em gerência de projetos.
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Quarta Etapa: no preenchimento da

sendo desenvolvida para os diferentes t i -

dos como grandes devem utilizar todos os

documentação de projetos nessa etapa

pos de projetos. Conforme é apresentado

processos da metodologia proposta; pro-

deve ser observada a adaptação da me-

em um dos estudos de caso discutidos em

jetos do tipo médio usariam uma quan-

todologia de gestão de projetos que está

RABECHINI et. al., projetos categoriza-

tidade menor de processos (ferramentas,

amostra, cinco projetos. O resultado foi:

do não deve se manter estático, devendo

pequeno usariam uma quantidade menor

três dos projetos categorizados como pe-

sempre buscar a melhoria contínua para a

ainda, apenas os documentos mínimos

quenos e dois dos projetos categorizados

obtenção do sucesso no gerenciamento de

necessários à gestão.

como médios. Não foram reportadas difi-

projeto, tornando-se uma indispensável e

culdades na aplicação do modelo.

efetiva ferramenta de gerenciamento.

características de um projeto, considera-

engenheiro responsável pela linha de pro-

das mais representativas de sua análise

dução da fábrica. O resultado foi: 2/3 dos

gerencial, visando o seu enquadramento

projetos categorizados como médios e 1/3

conforme as variáveis selecionadas.

dos projetos como pequenos.
Somente com a aplicação do formu-

lário nos dois segmentos é que foi pos-

(variáveis), as quais estão subdivididas

sível identificarmos alguns pontos de

em 68 (sessenta e oito) faixas, devendo

melhoria, sendo necessárias adequações.

ser respondidas no momento da entrevis-

Entretanto, os ajustes foram todos dentro

ta, apenas escolhendo uma resposta para

do esperado, pois, como havíamos dito de

cada variável, conforme mostra o Quadro

forma expressa em várias partes do texto,

3. Todas as respostas têm um escore de-

o formulário é flexível e adaptável.
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critérios,

distribuídos em 19 (dezenove) perguntas

finido. (Disponível para download em:
http: //www.mundopm.com.br/ed47 / Pla

na

jetos, em que a pessoa entrevistada era o

cio

O segundo caso contemplou seis pro-

que se destina a pontuar algumas das

ca

compõe-se de um questionário simples,

ed
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Em resumo, o formulário supracitado

is.

planos e procedimentos); projetos do tipo

Considerações Finais

nilhaClassificaçãoProjetos_Artigoo4.xlsx)

Este artigo apresenta um modelo voltado à classificação de projetos, que por

ca dos critérios e classifica-se o projeto

sua vez, foi motivado pela falta de conhe-
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Depois, calcula-se a média aritméti-

cimento das organizações no momento

importante ressaltar que a classificação

de classificar seus projetos. Para resolver

atribuída ao projeto por meio do formu-

o problema, o artigo propõe a classifica-

e

ar

de acordo com a pontuação resultante. É

ção dos projetos em CATEGORIAS. Com

quadramento.

a utilização do modelo, torna-se mais fá-

de
ão

Conclusões

st

lário é uma recomendação para o seu en-

cil a identificação e categorização de cada
projeto. Um ponto importante a ser observado nesse modelo é o fato de muitas em-

projetos, distribuídos em dois setores

presas possuírem pouco ou nenhuma ex-

distintos: Project Management Office

pertise na classificação, mas pretenderem

- PMO do Poder Judiciário Estadual do

trabalhar como uma empresa direcionada

Ceará e numa indústria de eletrodomés-

a projetos. Com a utilização do guia PM-
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O modelo foi aplicado em alguns

ticos do polo industrial próximo a Forta-

BOK, literatura e outras fontes, foi pos-

leza, Ceará.

sível construir um modelo estruturado,

No primeiro caso, foi aplicado o for-

flexível e eficiente.

mulário de categorização com o gerente

Por fim, gostaríamos de enfatizar que

de portfólio e foram considerados, na

o modelo de categorização aqui sugeri-

Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 8, n. 47, p. 18-24, out./ nov. 2012.

