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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar de que forma a utilização de um 

cronograma físico-financeiro e gerenciamentos de marcos influenciam na realização 

de um determinado projeto. A análise será baseada em um estudo de caso, como 

forma de visualizar as ferramentas que podem ajudar a acompanhar o tempo de 

entrega e de pagamento. Inicialmente, será abordado o papel do gestor de projetos, 

especialmente na pré-determinação dos detalhes necessários para o bom 

desenvolvimento do projeto. Por exemplo, a determinação do seu escopo antes do 

início da fase de implantação, bem como a forma de pagamento a ser estabelecida, 

são questões fundamentais para mitigar atrasos nas entregas intermediárias do 

projeto, além de constituir incentivo para que o macroprojeto seja entregue no tempo 

pré-definido na fase de definição do contrato. Em seguida, serão apresentadas 

ferramentas que auxiliam no acompanhamento do tempo de entrega e de 

pagamento, como o cronograma físico-financeiro e a definição dos milestones do 

projeto. A criação do cronograma determina quando e como o projeto será 

acompanhado, além de evitar erros de definição que podem ocasionar em 

problemas desapercebidos, atraso no cronograma, má qualidade na execução e até 

mesmo a inviabilidade do projeto. Dessa forma, o presente estudo busca analisar 

tais ferramentas, esclarecendo a razão de serem utilizadas, bem como suas formas 

de implementação. A análise será baseada no estudo de um projeto de construção 

de uma máquina de Offloading para um navio de apoio ao navio-plataforma FPSO, 

pertencente a uma construtora de máquinas da área naval e petrolífera. 

 

Palavras-chave: Milestones. Gerenciamento de Marcos. Marco-chave. 

Gerenciamento de Projeto. Cronograma físico-financeiro. Offloading. FPSO. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze how the use of a physical-financial schedule and 

milestones management can influence the development of a project. The analysis 

will be based on a case study as a way to visualize the tools that can help keeping 

track of delivery and payment time. Firstly, the role of the project manager will be 

approached, especially in the pre-determination of the necessary details for the 

proper development of the project. For instance, determining its scope before the 

start of the deployment phase, as well as the method of payment, are key issues to 

mitigate delays in mid-project deliveries, as well as an incentive for the completion of 

the macroproject within the time defined in the contract definition phase. Next, tools 

will be presented to help keeping track of delivery and payment times, such as the 

physical-financial schedule and the definition of project milestones. Creating the 

schedule determines when and how the project will be tracked, as well as avoiding 

misconfiguration that may lead to unnoticed problems, delayed scheduling, poor 

execution quality, and even project unfeasibility. Thus, the present study seeks to 

analyze such tools, clarifying the reason for their use, as well as their forms of 

implementation. The analysis will be based on the study of a project to construct an 

Offloading machine for a ship to support the FPSO platform ship, belonging to a 

naval and oilfield company. 

 

Keywords: Milestones management. Project management. Physical and financial 

schedule. Offloading. FPSO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O gestor de projetos possui uma tarefa fundamental para o sucesso ou não 

de um projeto. É ele quem pré-determina os detalhes para o bom desenvolvimento 

do trabalho, de forma que, quanto mais experiências na área de gerenciamento, 

maior será a probabilidade de observação de fatores que possam ser relevantes 

para uma execução eficiente.  

 Em geral, os projetos têm seu escopo definido antes do início de implantação 

do projeto, passando pelo aval do cliente para que a fase de execução seja iniciada. 

Nessa etapa preliminar, define-se qual será a forma de pagamento do cliente pelo 

serviço, sendo este um fator fundamental para mitigar atrasos nas entregas 

intermediárias do projeto, além de constituir uma forma de incentivo para que o 

macroprojeto seja entregue no tempo pré-definido na fase de elaboração do 

contrato.  

 Nesse cenário, o cronograma físico-financeiro e a definição dos milestones do 

projeto se inserem como ferramentas aptas a auxiliar no acompanhamento do tempo 

de entrega e de pagamento. A criação do cronograma determina quando e como o 

projeto será acompanhado, evitando erros na definição dos prazos, o que poderia 

ocasionar problemas imprevisíveis, atraso no cronograma, má qualidade na sua 

implantação e até mesmo inviabilidade do sucesso do projeto.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Gerenciar um projeto não é uma tarefa fácil. Há dezenas, ou até mesmo 

centenas, de variáveis que se devem ser levadas em consideração para que um 

projeto seja executado dentro do custo, prazo e qualidade necessários. Com isso, 

pode ser considerada uma grande gama de práticas para que tudo saia conforme o 

planejado. 

Para a instalação do Memorial de Anistia, na Universidade Federal de Minas 

Gerais em 2011, por exemplo, a vice-reitora à épocaRocksane de Carvalho Norton, 

coordenadora da comissão de instalação do memorial, afirmou: “Enfrentamos dois 
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tipos de problemas (...) Algumas empresas não entregaram no prazo. Entre as que 

entregaram, alguns projetos não eram adequados." 

O PMBOK é um livro, inicialmente escrito para ajudar a pessoas que 

gostariam de se certificar como um gerente de projetos e que acabou se tornando 

uma referência em termos de instrução para aplicação de boas práticas gerenciais 

para o mundo inteiro. Nele, há inúmeras práticas e ferramentas recomendadas a 

todo gerente de projeto a fim de facilitar a implementação, criação, planejamento, 

controle, comunicação, entrega e definição dos moldes do projeto. 

Uma dessas ferramentas é o gerenciamento de milestones, onde o gerente 

do projeto determina datas-chave para que seja feita uma supervisão de todos os 

procedimentos aplicados até aquele momento. Os milestones são definidos no início 

do projeto e buscam definir datas para entregas intermediárias de projeto para que, 

após inspeção e aprovação do cliente (ou alguém designado por ele), seja feito o 

pagamento parcial do montante total a ser pago pelo cliente, de acordo com o 

contrato assinado pelas partes. 

Para controle desses marcos, ou milestones, há uma ferramenta de suporte 

para controlar essas datas e os pagamentos feitos, a fim de comparação com o 

cronograma ideal pré-definido na etapa de definição do escopo. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O grande desafio de um bom gestor de projetos é saber quais ferramentas, 

artifícios e metodologias o projeto em questão deverá utilizar para que seu objetivo 

maior seja alcançado com excelência e sem falhas, interrupções e 

superfaturamento. Apesar de o PMBOK determinar quais são as melhores práticas, 

ele não especifica a forma com a qual o gestor chegará até ela. Em geral, cada 

gestor tem sua maneira de solucionar cada caso, principalmente baseado em sua 

experiência e conhecimento específico sobre determinada prática, além de 

considerar o interesse do cliente e de outras partes interessadas no projeto. 
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Também é importante considerar que planejar previamente o que acontecerá 

no decorrer do projeto não é a única tarefa de um bom gestor. Acompanhar o 

andamento do projeto também é de suma importância para que não haja algum erro 

não planejado no escopo para um bom gerenciamento. Essa parte é fundamental 

para que não haja alguma falha que só será vista no momento do comissionamento 

e inspeção final do projeto, ou pior, sequer será notada, podendo ocasionar em uma 

complicação ainda mais grave posteriormente. Para esse acompanhamento, o 

gerenciamento de marcos (ou milestones management), utilizando datas chave pré-

estabelecidas para fazer uma inspeção completa de cada detalhe do projeto, é uma 

prática muito utilizada para essa atividade, a fim de reparar falhas e reduzir o 

retrabalho, se necessário. 

Além disso, também é esperado que nesses marcos o cliente comande 

inspeções para analisar se tudo o que foi realizado até aquele momento teve o 

resultado esperado. Caso sim, a quantia definida no escopo será devidamente paga, 

conforme contrato assinado pelas partes. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Compreender e analisar os motivos, formas de definição e implementação do 

“cronograma físico-financeiro” e do gerenciamento de marcos em um projeto. Dessa 

forma, busca-se, através de um estudo de caso, analisar se essas ferramentas 

permitem e são necessárias para controlar e entregar um projeto bem-sucedido. 

 

1.4 QUESTÕES 

 

 Esse estudo baseia-se na hipótese de que é possível e necessário que os 

gerentes de projetos façam uso dessas duas ferramentas em qualquer projeto. 

 Nesse sentido, as questões a serem respondidas são: 

a) Para todo e qualquer projeto é possível e/ou necessária a utilização de 

milestones e controle de um cronograma físico-financeiro? 
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b) Para que servem os milestones? 

c) Para que serve o cronograma físico-financeiro do projeto? 

 

1.5 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O gerente de projeto é o responsável pelo projeto em todas as fases 

necessárias. Para o PMI, existem cinco grupos de processos de gerenciamento de 

projetos. São eles: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e controle e 

Encerramento. Em todas elas, é o gerente do projeto, geralmente em conjunto com 

outros colaboradores, quem determina como se dará cada uma das etapas dos 

projetos – e subprojetos – aqui citados. 

Com essa responsabilidade, o gerente muitas vezes não tem informação de 

todas as coisas que ocorrem no decorrer do projeto, sendo necessários supervisores 

abaixo dele, que serão responsáveis por reportar as principais ocorrências do 

projeto ao gerente. Ainda que os supervisores comandem determinada etapa, é o 

gerente quem dá o aval para início de uma nova etapa e tem a responsabilidade 

técnica por todo o projeto.  

Também pode acontecer de, em projetos de grande porte ou grande 

detalhamento, ser difícil fazer com que tudo saia conforme o planejado. Os tempos 

de entrega definidos no cronograma são muitas vezes estimados sem muita 

minúcia, margem de erro e muitas vezes até com uma pressão para redução do 

tempo de projeto por parte do cliente, que acaba tendo uma promessa de um tempo 

de entrega irreal para o nível de complexidade do projeto. 

Muitos autores citam o gerenciamento de milestonesou gerenciamento de 

marcos como uma ferramenta fundamental para os gerentes controlarem o 

andamento de seus projetos com a minúcia necessária para que não se tenha 

retrabalho e erros não passem desapercebidos. Entretanto, esses autores não 

explicitam em suas obras, excetuando-se breves passagens sobre experiência e 

peculiaridades de cada projeto, como se determinam e controlam esses marcos ou 

até mesmo a real necessidade desse uso. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho será organizado em 5 (cinco) capítulos. No primeiro, há uma 

introdução do tema, onde é discutida a importância, a razão e há uma pequena 

reflexão das causas a serem analisadas nesse estudo. Foram também descritos 

alguns conceitos que podem ser considerados importantes paraa fundamentação e 

compreensão do estudo de forma geral. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura. Essa revisão foi 

realizada baseada na opinião de diversos autores encontrados sobre o tema em 

questão. São tratados nesse capítulo tanto temas gerais, como gerenciamento de 

projeto e seus conceitos ou a utilização de cronogramas de forma geral, até 

questões mais específicas, como o gerenciamento de marcos e o cronograma físico-

financeiro. Dessa forma, a base teórica do estudo é definida. 

Já no terceiro capítulo, é descrita a metodologia do estudo. Nela, são 

analisadas as diversas formas nas quais o trabalho poderia ser apresentado, 

explicitando a forma escolhida e detalhando o passo apasso da criação estrutural do 

projeto, além de fazer uma breve introdução ao estudo de caso a ser analisado no 

capítulo 4. 

Como dito, no capítulo 4 é desenvolvido o estudo de caso, composto por uma 

breve descrição do projeto exemplo, apresentação de documentos importantes para 

sua análise, além do resultado obtido com a implementação das ferramentas 

estudadas, o cronograma físico-financeiro e o gerenciamento de marcos, com os 

gráficos e tabelas desenvolvidos. Também é justificada a escolha de tais 

ferramentas. 

No quinto capítulo, há uma conclusão do estudo de caso, refletindo se o 

trabalho foi produtivo, se há algum resultado inesperado, se as questões propostas 

inicialmente foram respondidas e se o resultado foi o esperado, além de sugestões 

de melhorias e estudos a serem desenvolvidos no futuro. 



16 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Apresenta-se o fundamento teórico no qual esse trabalho se baseia por meio 

da pesquisa de autores conhecedores do assunto, além de termos técnicos e uma 

apresentação inicial que o leitor deve ter para compreender o trabalho em sua 

totalidade. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE PROJETO 

 

De acordo com o PMBOK, é muito comum que se confundam operações e 

projetos. Ambos são temporários, possuem início, meio e fim tem como finalidade a 

criação de um produto, serviço ou processo e são encerrados no momento em que 

a(s) parte(s) interessada(s) tiverem seus objetivos avançados. Observe-se: 

Projetos têm natureza temporária e têm datas de início e fim definidas. O 
projeto termina quando seus objetivos e metas satisfazem as partes 
interessadas. Às vezes, terminam quando se chega à conclusão de que não 
é possível cumprir suas metas e objetivos, ou quando o produto, serviço ou 
resultado do projeto não são mais necessários, o que determina então seu 
cancelamento. Projetos existem para viabilizar um produto, serviço ou 
resultado que não existia antes. Isso pode incluir produtos tangíveis, 
serviços como consultoria ou gerência de projetos e funções de negócios 
que apoiam a empresa. Os projetos também podem produzir resultados, 
como um documento que detalha as descobertas de uma pesquisa. Nesse 
sentido, um projeto é único. Entretanto, não se deixe confundir pelo termo 
único. Por exemplo, a Ford Motor Company pertence ao ramo de criação e 
montagem de carros. Cada modelo criado e produzido pela Ford pode ser 
considerado um projeto. Os modelos são diferentes entre si em termos de 
recursos, e são comercializados para pessoas com necessidades das mais 
diversas. Um SUV atende a um diferente objetivo e a uma clientela diferente 
de um sedan luxuoso ou um carro híbrido. O desenho inicial e o marketing 
desses três modelos são projetos únicos. A montagem propriamente dita 
dos carros, por sua vez, já pode ser considerada uma operação – um 
processo repetitivo que é seguido para a maioria das marcas e modelos. 
(KIM HELDMAN, 2009) 

O PMBOK, Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos, é descrito como um guia de colaboração e conhecimento de gerentes de 

projetos descrevendo os fundamentos práticos do processo de gerenciamento de 

projeto de forma ampla e padronizada. Esse padrão mundial, aprovado pelo PMI, é o 

que fornece aos gerentes de projetos o necessário para a entrega de resultados 

bem-sucedidos no gerenciamento de projetos. 
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2.2 CONCEITOS BASICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Como bem dito no PMBOK, um projeto não tem como objetivo 

necessariamente algo tangível. Ele pode ter como finalidade a implementação de um 

produto, o desenvolvimento de novos produtos, a implementação de projetos que 

tenham impacto sobre a cultura da organização ou uma implementação ou 

aprimoramento de um sistema de informação, por exemplo. 

De acordo com o PMBOK, há algumas habilidades necessárias que um 

gerente de projeto deve ter. São elas: 

• Habilidade de comunicação 

• Habilidades organizacionais e de planejamento 

• Habilidades para a elaboração de orçamentos 

• Habilidade para resolução de conflitos 

• Habilidades de negociação e influência 

• Habilidades de liderança 

• Habilidades para formação e motivação de equipes 

Nesse trabalho, iremos focar nas habilidades organizacionais e de 

planejamento e nas habilidades para a elaboração do orçamento. É, não apenas, 

mas principalmente, nessa parte que se encaixam as competências de 

gerenciamento do tempo do projeto e gerenciamento dos custos do projeto. É muito 

mais difícil se manter organizado sem a compreensão de como está administrando 

seu tempo e o PMBOK chega a indicar que o gerente tome aulas sobre 

gerenciamento de tempo, se ainda não o fez. 

 

2.2.1 Partes interessadas 

 

É sempre importante que se saiba aonde se quer chegar e quais serão os 

meios necessários para que o projeto chegue ao final bem-sucedido e sem 

deficiências a todas as partes envolvidas nele. Portanto, o PMI orienta que todas as 

partes interessadas do processo, sejam elas afetadas direta ou indiretamente, sejam 

incluídas nas negociações a fim de evitar quaisquer tipos de problemas futuros para 

o bom decorrer do projeto. 
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Um projeto é bem-sucedido quando alcança seus objetivos e atende ou 
excede as expectativas das partes interessadas. Partes interessadas são 
pessoas (ou organizações) que tem algum direito adquirido sobre seu 
projeto. São as pessoas que estão ativamente envolvidas com o trabalho do 
projeto ou têm algo a ganhar ou perder como resultado do projeto. A 
identificação das partes interessadas não é um processo que ocorre uma 
única vez. Você deve continuar a perguntas aos membros da equipe e 
partes interessadas se há outras partes interessadas que devem ser uma 
parte do projeto. (KIM HELDMAN, 2009). 

Algumas das partes interessadas mais recorrentes dos projetos são: 

• Patrocinadores 

• Clientes 

• Fornecedores 

• Gerentes 

• Contratados 

• Equipe do projeto 

• Gerentes de outros departamentos e organizações 

É importante que essas partes sejam identificadas o quanto antes. Caso isso 

não ocorra, o projeto pode ser posto em cheque em relação a risco de atraso ou até 

mesmo de inviabilidade, em casos mais extremos. 

Outro grande empecilho que o gerente de projetos deve resolver é caso as 

partes interessadas tenham interesses contrários. Nesse caso, ele deve ter 

conhecimento desses interesses e administrá-los da melhor forma possívele, em 

último caso, defender os interesses do seu cliente. Ele ainda é responsável direto 

por administrar as expectativas desses clientes, não alimentando esperanças que, 

reconhecidamente, não serão concretizadas. 

 

2.2.2 Os grupos de processo do PMBOK 

 

O PMBOK determina como sendo cinco os grupos de processo. São eles: 

• Iniciação 

• Planejamento 

• Execução 

• Monitoramento e Controle 

• Encerramento 
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A aplicação da ferramenta para extração da lista de marcos-chaves será 

utilizada no grupo de Planejamento. Entretanto, ela obrigatoriamente engloba não 

apenas processos individuais de Planejamento, como também de Execução de 

principalmente Monitoramento e Controle, uma vez que esses marcos serão 

definitivos para esse processo durante todo o decorrer do projeto. 

No processo de Planejamento, o gerente formula e revisa metas e objetivos 

do projeto, além de delinear os planos utilizados para que seu propósito seja 

concluído de acordo com o objetivo traçado, tanto em termos de tempo, quanto de 

recursos e resultado final. Uma das saídas desse processo é justamente o 

cronograma, com a lista de marcos-chaves pronta, o que pretende ser feito com 

auxílio da ferramenta a ser desenvolvida nesse trabalho. 

Já a fase de Execução é onde se aplicam os planos determinados na fase 

anterior. É também quando o gerente coordena e direciona os recursos do projeto e 

controla o plano do projeto em tempo real para que não saia do alinhamento com o 

objetivo visado. É onde as mudanças são mais implementadas e, portanto, é 

fundamental que esse controle seja rígido e é sem dúvida o processo com o maior 

desafio para que o cronograma permaneça conforme o planejado. 

Após a Execução, vem o processo de Monitoramento e Controle. Mais uma 

vez o cronograma é essencial, pois é aqui que se avalia o quanto o projeto decorreu 

com êxito, ou não. É nessa fase que os desvios são mais percebidos, pois é feita 

uma revisão mais minuciosa em cada etapa e as ações corretivas são colocadas em 

prática. Se durante a Execução o planejamento e o controle do cronograma não 

foram bem feito, é aqui que as coisas ficarão às claras e será definido de vez se o 

projeto foi bem ou mal executado e se o cronograma funcionou de fato, uma vez que 

o projeto possa ter sido concluído no prazo, porém sem as especificações 

cumpridas. 

 

2.2.3 As nove Áreas de Conhecimento de acordo com o PMBOK 

 

Cada grupo de processos será composto por uma coleção de processos 

utilizados por todo o clico de vida de um projeto. Nesse passo, conforme ensina Kim 
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Heldman, o PMBOK Guide agrupará os processos em Áreas de Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos:  

Cada grupo de processos é composto de uma coleção de processos 
utilizados por todo o ciclo de vida do projeto. O PMBOK Guide agrupa esses 
processos em nove categorias chamadas de Áreas de Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos. Esse agrupamento, ou Áreas de 
Conhecimento, reúne os processos que possuem características comuns. 
Por exemplo, a Área de Conhecimento Gerenciamento dos Custos do 
Projeto envolve todos os aspectos dos processos de orçamentação, como 
você poderia imaginar. Portanto, processos como Estimar os Custos, 
Determinar o Orçamento e Controlar os Custos pertencem à essa Área de 
Conhecimento. Eis a parte complicada – esses três últimos processos não 
pertencem ao mesmo grupo de processos (Estimar os Custos e Determinar 
o Orçamento fazem parte do grupo de processo de Planejamento e 
Controlar os Custos faz parte do grupo de processos de Monitoramento e 
Controle). Pense da seguinte maneira: Áreas de Conhecimento agrupam os 
processos por pontos em comum, enquanto os grupos de processo do 
gerenciamento de projetos são mais ou menos a ordem em que você 
executa os processos de gerenciamento de projetos (embora não se 
esqueça que você pode passar por esses processos mais de uma vez).( 
KIM HELDMAN, 2009) 

São as nove Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetoscitadas 

pelo PMBOK: 

• Gerenciamento de Integração do Projeto 

• Gerenciamento do Escopo do Projeto 

• Gerenciamento de Tempo do Projeto 

• Gerenciamento de Custos do Projeto 

• Gerenciamento de Qualidade do Projeto 

• Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

• Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

• Gerenciamento de Riscos do Projeto 

• Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

A criação dos marcos-chaves afeta diversas dessas Áreas de Conhecimento. 

Por exemplo: ao mesmo tempo em que ela faz parte do Gerenciamento de Tempo 

de Projeto, a partir da observação do que está pronto na data pré-determinada, ela 

também é fundamental para o Gerenciamento da Qualidade do Projeto, uma vez 

que na data determinada, vai ser feita uma verificação de como foi executado certo 

processo e ele pode não estar conforme as especificações esperadas. 
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2.2.4 Cronograma do projeto 

 

É no cronograma que são definidas as atividades a serem implementadas e 

suas respectivas durações, além de como se dará o sequenciamento das atividades 

necessárias. O gráfico de Gantt é o mais utilizado para essa tarefa. Essa é a entrada 

mais importante para que a ferramenta em Excel consiga determinar a lista de 

marcos-chaves do projeto, pois são nas datas definidas por ela que a lista é 

baseada. Conforme Kim Heldman: 

O objetivo do processo Desenvolver o Cronograma é definir as datas de 
início e término de cada atividade do projeto. Uma das saídas primárias 
desse processo é o cronograma do projeto que detalha as informações bem 
como as atribuições dos recursos. Entretanto, dependendo do tamanho e da 
complexidade do seu projeto ou da cultura da organização, a distribuição 
dos recursos e determinação das datas de início e término podem ainda não 
estar concluídas. Se for esse o caso, o cronograma será considerado 
preliminar, até os recursos serem designados para suas respectivas 
atividades. (KIM HELDMAN, 2009.) 

Sendo assim, o cronograma do projeto será definido previamente e só então a 

ferramenta entrará em ação, a fim de aprimorar as datas e acrescentar os marcos-

chaves, definindo seu cronograma final (excetuando-se de pormenores no decorrer 

do projeto). Há diversos tipos e formas de fazer o cronograma de um 

projeto.utilizado nesse estudo é o cronograma físico-financeiro. 

De acordo com Renato Faria, há três principais razões para a estruturação de 

um cronograma físico-financeiro, quais sejam, organização do caixa, organização do 

tempo e obtenção do tempo: 

No cronograma físico-financeiro, as despesas com a execução dos serviços 
são detalhadas semanal ou mensalmente, dependendo do tipo de 
construção. Isso permite que os administradores do caixa da obra saibam 
exatamente quanto vão gastar e quando isso vai acontecer, evitando 
despesas e empréstimos imprevistos. Da mesma forma, eles podem 
planejar o investimento do dinheiro que ainda não foi gasto, que rende juros 
e reduz as despesas do construtor. 

[...] 

O cronograma mostra, em uma linha do tempo, o começo e o fim de cada 
uma das fases ou atividades da obra. A qualquer momento, portanto, é 
possível verificar com rapidez o andamento das diversas frentes de serviço. 
Assim é possível definir prioridades e concentrar o foco nas equipes que 
eventualmente estejam mais atrasadas em relação às demais. O 
cronograma também ajuda a planejar as compras de produtos e materiais 
de construção, reduzindo estoques desnecessários no canteiro. 

[...] 
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Bancos não gostam de perder dinheiro. Por isso, quando fazem 
empréstimos para obras, exigem que o construtor apresente o cronograma 
físico-financeiro junto com os projetos, a planilha orçamentária e o memorial 
descritivo da obra. Juntos, esses documentos servem como garantia de que 
o dinheiro emprestado será efetivamente usado na construção ou reforma 
de um imóvel.(RENATO FARIA, 2011) 

Observe-se o cronograma físico-financeiro de um edifício escolar: 

 

Figura 1: Exemplo de Cronograma Físico-Financeiro 
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O cronograma físico-financeiro é um forte aliado do gerente de projetos a fim 

de combater falta de recursos, tanto estruturais quanto de pessoal, portanto a parte 

“física” uma vez que ele acompanha as etapas tangíveis do projeto. Quanto à parte 

“financeira”, quando prevê os gastos envolvidos, permitindo prever gastos e 

antecipar necessidade de captação de recursos financeiros para suprir as demandas 

de determinada etapa. 

Esse tipo de cronograma é muito utilizado em comum acordo entre o cliente e 

a contratada. Dessa forma, a contratada acaba sendo pressionada a entregar o 

combinado na data pré-determinada, uma vez que só receberá o montante referente 

àquela atividade finalizada se a contratante decretar que todas as exigências para o 

fim daquela etapa foram garantidas. Caso contrário, a contratante apontará o que 

deve ser corrigido antes de dar prosseguimento ao processo de pagamento. Caso 

essas exigências não sejam atendidas, principalmente em projetos de grande porte, 

a contratada tem grandes chances de não ter o investimento necessário para dar 

sequência às próximas etapas, o que faz com que ela faça um esforço maior para 

que cada um dos milestones seja respeitado e entregue na data correta. 

De acordo com o Defense Systems Management College Press (2001), é 

impossível prever o tempo necessário exato para entregar um sistema ou terminar 

as tarefas, pois incertezas existem em todo cronograma. É importante ressaltar que 

as micro informações começam a aparecer e ficarem mais claras com o decorrer do 

projeto. Portanto, no início do projeto podemos prever dez dias para pintar 

determinada parede, porém o clima quente pode ajudar a tinta a secar mais rápido e 

serem necessários apenas cinco dias para esta tarefa. Da mesma forma, o oposto 

pode acontecer, serem necessários quinze dias para a pintura da mesma parede, 

pois a umidade do ar está alta e a tinta não secou no prazo previsto. Pensando 

nisso, o gestor deve ter sempre em mente na hora de calcular a duração das tarefas 

para elaboração do cronograma que é importante deixar um prazo de “folga” para 

que imprevistos desse tipo ocorram e todo o projeto seja comprometido, reduzindo o 

lucro e a confiança na empresa. 
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2.3 MARCOS E MTA (MILESTONES TREND ANALYSIS) 

 

Os marcos (ou milestones) são datas-chaves, momentos em que se espera 

que algo importante ocorra. Em um projeto, isso pode ser definido pelo término de 

um processo, pelo início de outro ou até mesmo um momento apenas para revisão e 

monitoramento do processo: 

Milestone (ou marco): é um momento significativo ou evento no Projeto 
(PMBOK). É a data de conclusão de um entregável (deliverable); por 
exemplo, um marco no Projeto pode ser a conclusão da montagem da 
tubulação de uma unidade. O nome é uma referência aos marcos de 
distância ao longo das rodovias. Como os marcos frequentemente 
representam entregas de partes definidas do projeto (entrega de grandes 
equipamentos, completação mecânica de unidades, partida de unidades de 
processo), é importante fazer o controle destes marcos, para avaliar se 
serão cumpridos, postergados ou adiantados. O Milestone Trend Analysis é 
uma destas ferramentas de controle. Habitualmente, temos um 
acompanhamento periódico (diário, semanal, mensal – depende da 
intensidade e prazo da Obra), e neste acompanhamento estes milestones 
(marcos) são atualizados, podendo ter suas datas modificadas. (RODOLFO 
STONNER, 2016) 

De acordo com Rodrigo Zambon, o Milestone Trend Analysis (MTA) ou 

Análise de tendência dos marcos é uma ferramenta simples, mas muito eficiente 

para o controle do cronograma de marcos em projetos: 

(...) Por se tratar de uma ferramenta visual, facilmente podemos identificar 
no gráfico os desvios entre o planejado e o executado. 

Antes de entramos na ferramenta, um conceito importante é o de marcos do 
projeto. A ferramenta só irá funcionar se os marcos do seu projeto estiverem 
definidos. De acordo com o Guia PMBOK 5ª edição, “um marco é um ponto 
ou evento significativo no projeto […] os marcos são semelhantes às 
atividades normais do cronograma, com a mesma estrutura e atributos, mas 
têm duração zero porque eles representam um momento no tempo” 

No livro da Rita Mulcahy, 8ª edição, marco tem basicamente a mesma 
definição: “Marcos são eventos significativos no cronograma do projeto. 
Eles não são atividades de trabalho e não tem duração […] A lista de 
marcos se torna parte dos documentos de escopo do projeto que dão 
suporte às linhas de base e ao cronograma do projeto. 

A ferramenta MTA, contém dois eixos, um eixo vertical que representa a 
data planejada para os marcos e um eixo horizontal, que representam a 
data de status do seu projeto, ou simplesmente as datas que você precisará 
reportar o seu projeto. As escalas de datas precisam ser as mesmas. 
(RODRIGO ZAMBON, 2014) 

Em seu website, o Professor Rodolfo Stonner exemplifica um MTA, com 

dados da seguinte tabela de marcos: 
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Tabela 1: Exemplo de marcos 

Tal tabela ocasionou no seguinte gráfico MTA: 

 

Figura 2: Exemplo de MTA 

De acordo com o próprio Stonner, não há gerações automáticas de MTA em 

circulação, portanto é justamente essa lacuna que a ferramenta em Excel, objetivada 

por esse trabalho, pretende preencher: 

Pela tabela, pode-se perceber que a Partida do sistema auxiliar, prevista 
para 31/março, atrasou e ocorrerá em 22/maio (conforme avaliação em 
05/maio). Já a partida das caldeiras, inicialmente prevista para 11/junho, 
atualmente está antecipada para 29/maio. No entanto, estes mesmos dados 
são mais facilmente avaliados do ponto de vista qualitativo pelo gráfico 
MTA. Quando a linha sobe, indica que o marco está atrasando, e quando a 
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linha desce, indica que o marco está sendo antecipado. As datas de partida 
das utilidades e da unidade principal vêm se mantendo inalteradas, pelo 
menos até esta revisão em 05/maio. Não há, até o momento, plug-ins 
específicos para a geração do MTA em Excel. (RODOLFO STONNER, 
2016) 

Um grande problema do gerenciamento de marcos é, de acordo com o 

Defense Systems Management College Press, que caso o gerente do projeto não 

esteja alinhado com um cronograma geral, como o gráfico de Gantt, pode ser uma 

surpresa para ele se um determinado objetivo não for alcançado na data 

programada, pois não há nesse tipo de cronograma uma visão de avanço no 

decorrer das subtarefas. Outra fraqueza do MTA é a falta de visualização das 

interdependências entre as tarefas. De qualquer forma, todo gerente tem seu 

método de monitoramento e controle, ainda assim é imprescindível que ele conheça 

e compreenda tanto o gráfico de Gantt quando o MTA, pois eles são utilizados por 

todo mundo e são, geralmente, o primeiro passo para o início do planejamento de 

um projeto. 

As principais vantagens dessas duas ferramentas são: a facilidade de 

prepará-los e atualizá-los; a relação entre as datas e as atividades; o custo é 

praticamente zero; auxilia na criação de um cronograma mais robusto; e a facilidade 

de ser utilizado cronogramas de projetos anteriores, podendo ser praticamente 

repetidos. 

Já as desvantagens são: a dificuldade de fazer uma análise detalhada do 

cronograma; a não-demonstração dos efeitos dos atrasos ou antecipação das 

atividades; a não-demonstração das dependências entre as atividades; não reflete a 

incerteza das datas e durações das atividades; não demonstra o nível de incerteza 

de cada atividade; e a dificuldade em analisar as consequências de medidas 

alternativas tomadas. 

Portanto, a principal falha do cronograma realizado pelo gráfico de Gantt e de 

marcos é a falta de detalhamento e informações de dependência de cada atividade. 

O gráfico de Gantt chega a mostrar que existe uma vinculação, mas não detalha 

qual é e qual o risco dela acontecer, por exemplo. Esse tipo de detalhamento pode 

ser analisado com os diversos tipos de softwares disponíveis atualmente no 

mercado, tais quais o Primavera e o Microsoft Project, mas certamente não têm a 

rapidez e a facilidade de olhar para uma folha de papel e saber o que se deseja. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica em livros, 

principalmente o PMBOK, e artigos da área de gerenciamento de projetos, além de 

buscassem sites de pesquisas, no período de Maio a Dezembro de 2016. Realizada 

a leitura de todo o material pesquisado, com a devida análise dos mesmos, foi 

possível estruturar quais seriam os principais tópicos a serem abordados. Depois de 

definidos os tópicos, foi possível pesquisar arquivos de empresas que tivessem 

projetos aplicáveis aos tópicos selecionados. 

A utilização de regras organizadas para a estruturação de uma pesquisa é 

chamada de Metodologia Científica. Essas regras buscam uma melhor estruturação 

da pesquisa. Neste capitulo, será demonstrado como foi determinada cada fase do 

estudo, além de explicitar o motivo da escolha usada como base para esse trabalho. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O problema observado no projeto foi escolhido com base em observações 

realizadas pelo autor referentes à dificuldade de controlar e monitorar as entregas 

determinadas pelo escopo. Uma vez que um processo atrasa, seja por falta de 

capital para prosseguir, falta de material, falta de organização, surgimento de 

problemas inesperados ou até mesmo impasses entre as partes interessadas, o 

sucesso pode ficar comprometido.  

Com isso, foi definido que um dos grandes problemas do gestor é prever 

essas entregas intermediárias para que o escopo do projeto seja preciso e não deixe 

aberturas para empecilhos inesperados. 

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Uma vez definida a situação-problema, foram realizadas diversas pesquisas 

em livros, websites e artigos publicados. Nelas, foram encontradas algumas citações 
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referentes a diversas ferramentas que buscam apoiar o gerente na tarefa de 

entregar cada uma das etapas no escopo correto. 

Os principais termos pesquisados foram: ferramentas de controle de 

gerenciamento de projetos, tipos de cronogramas e gerenciamento de marcos. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Junto à pesquisa, foi iniciado o processo de apuração de projetos que 

servissem de base para o desenvolvimento de um estudo de caso, focando na 

implementação de algumas dessas ferramentas às quais as citações da pesquisa 

bibliográfica se referiam.  

Foi definido que o estudo de caso deveria ser um projeto real, que estivesse 

em fase final ou já finalizado, uma vez que os dados reais eram fundamentais para 

que fosse retratado o tema da forma mais real possível. Ainda foi estabelecido que, 

no projeto, deveria obrigatoriamente ter sido utilizada pelo menos uma ferramenta de 

controle encontrada na pesquisa bibliográfica, a fim de analisarmos a utilização 

concreta de pelo menos uma delas. 

Identificou-se, portanto, um projeto, já com a entrega praticamente realizada, 

faltando apenas pagamentos e detalhes burocráticos, como a entrega de alguns 

documentos técnicos, em uma grande empresa multinacional do ramo naval, 

conforme será aprofundado no capítulo 4. No projeto em questão, foram tomadas 

duas ferramentas de controle como base para este trabalho: o gerenciamento de 

marcos e o cronograma físico-financeiro.Uma vez identificado o projeto, o autor foi a 

campo buscar saber como essas ferramentas foram utilizadas e o porquê, através 

de entrevistas com os gestores do projeto e observações práticas. 

Os gestores se dispuseram a ceder todos os documentos que fossem 

necessários para o desenvolvimento do estudo de caso, desde que não fossem 

divulgados valores e nomes reais das empresas, sendo todos os dados adaptados 

para a criação de um novo estudo, com dados fictícios, porém próximos da 

realidade. Portanto, foram analisados documentos como contratos, atas de reuniões, 

documentos técnicos de estabelecimento de responsabilidades de cada uma das 
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partes, contratos de transporte e de fornecimentos, além de cronogramas, planilhas 

desenvolvidas para o acompanhamento dos projetos, como cronograma físico-

financeiro e fluxo de caixa. 

 

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com todos os documentos, foi feita uma análise de como se estabeleceu a 

relação entre o andamento do projeto e a utilização das ferramentas citadas 

anteriormente. Para tal análise, foi considerada a observação em campo somada à 

leitura e entendimento de todos os documentos disponibilizados pelos gestores. 

Como resultado, tivemos reflexões pontuais e gerais acerca do estudo de caso e da 

utilização das ferramentas de controle e monitoramento, como importância, 

frequência com que eram utilizadas e impactos causados no andamento do projeto. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Nesse capítulo será utilizada análise de um estudo de caso baseado em um 

projeto real para exemplificação e melhor visualização da real implementação 

dessas ferramentas. 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa X, alvo do estudo de caso em questão, atua no setor naval desde 

o século XVII. Foi uma das predecessoras em construção de dragas (embarcação 

ou estrutura flutuante destinada a retirar areia, lama ou lodo do fundo do mar, de rios 

e canais), além de ter sido uma das primeiras a desenvolver dragas de sucção. 

Hoje, após aquisição de diversas empresas do ramo, ela já conta com mais 

de três tipos de dragagem marítima, construção de dragas para mineração, 

equipamentos para todo tipo de embarcação e/ou suporte para serviços Onshore e 

Offshore, como construção de guinchos, carreteis, sistemas automatizados, 

equipamentos para submersão, máquinas e usinagens sob demanda, 

encanamentos e desenvolvimento de projetos, principalmente na área de extração 

de petróleo. Além disso, X também é conhecida pela manutenção e melhoria de 

navios de grande e médio porte espalhados por todo o mundo e pela construção de 

navios de pequeno porte. Ela também é atuante como consultora, operadora e 

desenvolvedora de treinamentos para seus equipamentos. 

Em atuação em mais de dez países, a empresa X já fabricou cerca de 3.000 

embarcações, tem capital próprio de mais de 300 milhões de Euros e investe pelo 

menos 10% de seus lucros anuais em pesquisa e desenvolvimento. Recentemente, 

adquiriu por completo a empresa Y, brasileira, criando duas bases no Brasil em 2015 

e uma no Uruguai, em 2017, a fim de suprir a demanda, principalmente de 

manutenção, das embarcações na América Latina. 
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4.2 ORGANOGRAMA E ESTRUTURA 

 

 

Figura 3: Organograma da empresa X 

A estrutura da empresa se encontra presente no anexo 1. 

 

4.3 O PROJETO 

 

 A empresa X foi contratada pela empresa Y para realizar o fornecimento de 

duas máquinas de Offloading. O sistema de Offloading consiste em um carretel de 

mangote (hosereel – pode ser considerado como um carretel de mangueira flexível), 

um carretel de cabo de aço (hawser reel) e um gancho de liberação rápida (quick 

release hook). Enquanto fora de operação, o mangote fica estocado no carretel de 

mangote e o cabo de aço fica estocado no carretel de cabo de aço, a fim de proteger 

ambos contra possíveis danos. Quanto menor o espaço alocado para as máquinas, 

melhor para o navio. A operação dura cerca de 40 horas, desde o estacionamento 

do navio de apoio a cerca de 120 metros de distância do navio-plataforma, passando 

por todo o processo de engate do mangote de descarga e o próprio processo de 

transferência do óleo em questão (que pode chegar até 150 mil metros cúbicos) até 

o desengate e recolhimento do mangote e a partida do navio de apoio. 

 A filial brasileira, conta com cerca de 40 funcionários. Porém, foram utilizados 

apenas três funcionários do setor financeiro, dois da área de suprimentos,quatro da 

área de engenharia, um supervisor de compras, um gerente de operações, dois 

gerentes de projetos e quatro funcionários em campo participando cotidianamente 

da fase de execução do projeto. Porém, como empresa ainda era recém-criada 
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evinha tentando se estabelecer no mercado nacional, não houve uma divisão muito 

bem determinada de tarefas, uma vez que os processos não eram bem limitados, 

havendo uma cooperação mútua entre os colaboradores de todas as áreas.  

 

4.4 O PROCESSO 

  

 O processo de Offloading (ou de alívio) do petróleo do navio-plataforma para 

o navio de apoio é muito delicado, uma vez que é extremamente vulnerável a 

diversas variáveis externas, como vento, ondas e correnteza, por exemplo. Caso o 

procedimento não saia como o planejado, há possibilidade de danos ao meio 

ambiente e até mesmo danos físicos aos colaboradores presentes no processo. 

 Uma vez estacionado próximo ao navio-plataforma, o navio de alívio lança um 

cabo mensageiro ao terminal do navio-plataforma, que é atrelado a uma amarra – 

uma espécie de corrente – atrelado ao hawser (cabo de aço). É o hawser que 

determina a distância máxima que os navios podem ficar a fim de impedir que forças 

axiais afetem o mangote. Esse mesmo cabo de transferência atrelado ao hawser 

leva uma corda atrelada ao mangote de transferência para pagamento do carretel. 

 

 

Figura 4: Cabo mensageiro conectando ambas as embarcações. 
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Figura 5: Hawser saindo do carretel atrelado à amarra, atrelada à corda de conexão com o mangote. 

 

 

 

Figura 6: Mangote sendo pago amarrado pela corda, já conectada ao navio aliviador. 
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Figura 7: Mangote sendo conectada à flange fixa. 

 

 

 

Figura 8: Navio aliviador (à esquerda) vazio, aguardando a transferência do petróleo do navio-

plataforma. 
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Figura 9: Navio aliviador (à esquerda) cheio, pronto para desatrelar o mangote. 

 

O mangote tem a carcaça reforçada, a fim de evitar possíveis danos. Ele 

também é equipado com uma válvula, que lacra sua saída. Essa válvula só pode ser 

retirada uma vez acoplada no flange fixo do sistema de extração do navio de alívio. 

Uma vez acoplada a ambas as embarcações, começa a transferência do petróleo.  

Após toda extração, o mangote é limpo com água salgada e novamente armazenado 

no carretel. 

Pelo risco da operação e facilidade com deslocamento, o sistema será 

construído em terra firme e, depois de testado e aprovado pela contratante, será 

instalado nas embarcações. 

 

4.4 CONTRATO 

 

 O contrato estabelecido entre as empresas X, contratada e Y, na forma de 

contratante, estabelece as premissas do projeto, as responsabilidade, exigências, 

formas de montagem e etc. 

 A empresa X é responsável por: Custos de operações, controle, pagamento 

de impostos e etc. para aquisição de materiais necessários; Custos de transporte e 

de importação; Pagamento de controle de seguros de materiais, transportes e 

pessoas; Pagamento de pessoal; Custos de estocagem do material por até 30 dias 
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após o último FAT (Teste de Aceitação em Fábrica); Custos com consumíveis (gás, 

água, luz, etc.); Custos de instalação do sistema nas embarcações; Todo 

equipamento e ferramenta necessária para a execução do projeto. Ela também é 

responsável pela criação de todo o projeto de engenharia, planos de solda, lista de 

locação de materiais, relatórios de controle de dimensões, cálculos de engenharia, 

plano de carregamento e transporte, teste do material, maquinário, processo de 

pintura, todo tipo de componente elétrico, hidráulico e mecânico, cabeamento, 

iluminação, controle de qualidade baseado nas normas ISO, além de ser obrigatória 

a entrega e aprovação do plano de execução, plano de inspeção e testes (ITP), um 

plano de entregas intermediárias e finais e um cronograma para acompanhamento 

da empresa Y. Importante ressaltar que o cronograma entregue na proposta do 

contrato não é detalhado. Ele é apenas uma estimativa simplificada do que virá a ser 

o cronograma real apresentado após assinatura do contrato e deverá da mesma 

forma ser aprovado pela contratante. 

 Já a empresa Y se responsabilizará por: Acompanhamento dos processos, 

entrega dos materiais e documentos necessários e solicitados pela empresa X, além 

da aprovação de todas as etapas, tendo a responsabilidade de agilizar as demandas 

e sabendo que o processo poderá atrasar, caso ela não corresponda a essas 

responsabilidades. Também será responsável pelos pagamentos conforme 

acordados em contrato, tanto intermediário, quanto inicial e final.  

 O valor total de venda do projeto foi de R$ 14.903.712. 

 

4.5.1 Marcos Contratuais 

 

Ao enviar a proposta de fornecimento do projeto, a empresa X estabeleceu 

um cronograma (Anexo 2) e um custo do projeto total. De acordo com o contrato 

acordado pelas partes a contratante deve pagar a contratada em até 30 dias 

corridos os valores acordados referentes às atividade 100% concluídas, testadas, 

inspecionadas e aprovadas pela empresa Y. Os marcos (ou milestones) definidos 

pela contratante foram os seguintes: 

1) 10% do valor total na entrega dos desenhos técnicos baseados no plano 

aprovado pela contratante e dos documentos de registro dos mesmos, dos 
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planos de testes e inspeção, do cronograma detalhado e de documento de 

garantia do banco. 

2) 15% do valor total do contrato na apresentação de ordens de compra de 

itens críticos, como motores, rolamentos de grande porte, itens hidráulicos 

e alguns itens usinados de grande porte. 

3) 25% do total no recebimento de pelo menos 50% dos itens críticos do 

projeto. 

4) 40% após o último FAT, aprovado e sem pendências, além de embalagem 

de transporte pronta de acordo com os termos do contrato e documentos 

legais prontos para transporte. 

5) 10% após entrega do projeto sem nenhuma pendência, incluindo todas as 

peças, documentos e treinamentos. 

Ficando acertado, sob contrato, da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Datas de pagamentos e valores dos marcos 

 

4.5.2 Tempo 

 

 De acordo com a proposta feita pela empresa X e aceita pela empresa Y, a 

empresa X desenvolveu um cronograma detalhado para que a empresa Y avaliasse 

e desse seu aval para a execução do projeto em questão. Segue cronograma no 

anexo 3. 

 O controle de tempo de entrega de material era realizado principalmente pela 

área de compras (Supply Chain), com a supervisão do gerente de operações e dos 

dois gerentes de projeto. Além disso, diariamente os gerentes acompanhavam o 

cronograma do projeto a fim de verificar os processos críticos a serem decorridos 

nos próximos dias e as entregas que deveriam ser realizadas. Assim como na 

maioria dos projetos de grande porte, o cronograma muito detalhado e com muitos 
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processos atrapalhava um pouco na questão da visão do macroprocesso, mas isso 

não chegou a ser um problema, uma vez que os gestores tinham experiência 

suficiente para saber lidar com esse pequeno obstáculo. 

 Em relação ao desenvolvimento do cronograma, foram necessárias algumas 

reuniões para a definição final do cronograma a ser seguido pela empresa X. 

Primeiramente, os gestores do projeto, assim como o gerente de operações e o 

supervisor de compras a fim de estabelecer um esboço do cronograma. A partir daí, 

foram diversas reuniões com engenheiros elétricos, engenheiros projetistas e 

engenheiros mecânicos com intuito de determinar todo o material que seria 

necessário para a construção do equipamento. Com esse material na mão, 

definiram-se os itens críticos, ou seja, os itens que mais impactavam em atraso nas 

entregas e demorariam mais tempo para serem fabricados ou importados. Esse 

processo de definição de cronograma durou cerca de um mês entre a apresentação 

da proposta de fornecimento à contratante e a entrega dos pedidos de compra 

desses itens, conforme será visto na análise do estudo de caso. 

 Já o acompanhamento financeiro era realizado em conjunto pelas áreas de 

compras, responsável principal por encaminhar as notas fiscais e o cadastro das 

compras a serem feitas no ERP (Enterprise Resource Planning - Sistema que integra 

todos os dados de compras e pagamentos da empresa), e a área financeira, 

responsável por esses pagamentos e controle de gastos do projeto. Uma vez feito 

pedido e a entrega realizada, a área de compras envia a nota fiscal, juntamente com 

boleto ou dados bancários para pagamento ao setor financeiro, que realiza o 

pagamento, mediante aprovação dos gestores responsáveis, e atualiza o 

cronograma físico-financeiro e a planilha de fluxo de caixa, para que o gerente do 

projeto tenha esse controle. 

  

4.5.3 Cronograma Físico-Financeiro 

 

Definidos os marcos pelo contrato e iniciada a fase de execução do projeto, a 

empresa X decidiu elaborar um cronograma físico-financeiro. Esse cronograma 

mostra com rapidez e facilidade como está o andamento do projeto, tanto em 

questão de acompanhamento de conclusão das etapas, construção e entrega dos 
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itens, quanto ao pagamento e à provisão relacionada aos itens já concluídos do 

projeto, conforme visto no anexo 4. 

 

4.6 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

 

 Já com os valores gastos à disposição no cronograma físico-financeiro, 

podemos fazer algumas análises. 

 O custo total do projeto foi de R$ 8.886.546,94. O custo total do projeto por 

Budget Type, ou seja, finalidade: 

 
Tabela 3: Custo por finalidade 

 

Gastos do projeto por mês: 

 
Tabela 4: Gasto mensal do projeto 
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Figura 10: Gráfico de gastos mensais do projeto, com os valores mensais e acumulado 

Da mesma forma, analisando os milestones, podemos analisar o quanto a 

empresa X receberá da empresa Y, conforme o planejamento: 

 
Figura 11: Entradas do projeto. Valores mensais e acumulados. 

Uma vez que temos as entradas e saídas financeiras do projeto bem definidas 

nos gráficos, podemos fazer um fluxo de caixa, tornando os valores das entradas 

negativos. 
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Figura 12: Fluxo de caixa. 

 

Conforme tabela do fluxo de caixa, podemos ver o lucro final do projeto: 

 
Tabela 5: Tabela do fluxo de caixa e lucro. 

 

Podemos concluir então que o projeto foi finalizado com um lucro total de R$ 

6.017.165,01. Não podemos afirmar que o projeto foi totalmente bem-sucedido, por 

não termos detalhes para afirmar da qualidade ou até mesmo do lucro esperado do 

projeto. Entretanto, do ponto de vista financeiro, é um projeto muito bem sucedido, 

com lucro líquido de cerca de 40% da Receita. 

Com relação à utilização das ferramentas, pode-se observar que a utilização 

dos marcos-chaves foi de extrema relevância para o andamento do projeto, 
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conforme planejado, inclusive tendo o pagamento do marco 3 (Recebimento de itens 

críticos) adiantado em relação ao planejado, o que não apenas acaba sendo positivo 

para a empresa financeiramente, como para a própria imagem, principalmente para 

uma empresa recém-estabelecida no país. Entretanto, a empresa X decidiu não ser 

necessária a aplicação do MTA, o que indica que nem sempre é necessário seguir à 

risca as sugestões dos escritores. O gerenciamento de projetos é muito dinâmico e a 

melhor forma de gerenciá-lo é a que o gestor melhor se encaixa e define para cada 

projeto individualmente, podendo inclusive adaptar cada ferramenta à sua 

necessidade, além de obviamente ter a liberdade de criação de novas ferramentas 

que o auxiliem na busca pelo sucesso do projeto. 

Nesse caso, a definição prévia dos marcos se encaixou perfeitamente para o 

sucesso do projeto, o que indica que o planejamento da estrutura analítica foi muito 

bem feito, além de vantajoso, tanto para a contratante quanto para a contratada. A 

contratante, tendo seu projeto realizado no prazo e nos custos adequados e a 

contratada que teve seus vencimentos realizados com antecipação e/ou no prazo 

planejado, tendo todos os recursos necessários para alcançar seu objetivo com 

qualidade, prazo e custo esperados. 

Já o cronograma físico-financeiro deu uma visão mais geral dos gastos 

realizados pela empresa na fase de execução, permitindo um ponto de vista menos 

detalhado. Aparentemente, ele foi mais útil para o controle de pagamentos dos 

fornecimentos e a previsão de gastos do que propriamente para seu 

acompanhamento de entrega. Assim como no cronograma tradicional, por ter sido 

um projeto com muitos fornecimentos, pode acabar distorcendo a ideia de se ter 

algo simples e de rápida visualização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo promover um estudo referente à 

utilização de ferramentas como controle de marcos e cronograma físico-financeiro 

de uma forma que contribua para o gerenciamento de projetos ser feito de forma 

mais eficiente, observando os fatores que possam de alguma forma impactar no 

prazo de conclusão do projeto. Houve bastante dificuldade de encontrar algo 

próximo de um passo a passo de como se definir a escolha das ferramentas 

utilizadas para controle do projeto, presumindo-se que cada um tem sua forma de 

definir e apenas a experiência e a forma de trabalhar ímpar de cada gestor é capaz 

de tomar essa decisão. 

 Portanto, pode-se observar a importância da experiência do gerente de 

projetos e de todos os colaboradores ao redor dele para que seja elaborado um 

escopo de projeto realista e detalhado, a fim de evitar ocasionais multas, atrasos ou 

qualidade do projeto. 

 A utilização dos marcos dá uma visão geral do projeto, tornando possível o 

foco nas datas e ações importantes do decorrer do projeto e impedindo que o 

gerente foque em eventos não tão importantes. Quando se fala em marcos, é muito 

importante ter um foco no que deve ser realizado, além de uma análise muito bem 

feita e realista, a fim de evitar multas por parte do contratante e até mesmo uma 

perda da qualidade motivada pela aceleração de um processo que deveria ser 

realizado mais minuciosamente. Além disso, atraso na entrega de um marco pode 

causar atraso no pagamento e, consequentemente, falta de caixa para 

prosseguimento do projeto, causando um efeito “cascata”, causando atraso em 

todos os outros processos. Para isso, é necessário que contratante e contratada 

estejam no mesmo passo, uma vez que ambas devem entrar em acordo para definir 

as tarefas em um prazo realista e que atenda a ambas as partes. 

 Já o cronograma físico-financeiro busca auxiliar no controle de compra de 

insumos do projeto. Assim como no cronograma tradicional, geralmente feito com a 

assistência do gráfico de Gantt, a facilidade da visão e do controle é muito boa se 

utilizado para projetos com poucos eventos, entretanto para projetos com muitas 

linhas, passa a se tornar bem mais complexa a visualização do projeto como um 

todo. Esse tipo de cronograma é extremamente útil para justificar o valor da obra, 
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conseguir investidores e principalmente, monitorá-la. Ele auxilia no monitoramento 

do fluxo de caixa, tornando mais fácil que o gerente possa antecipar os momentos 

de desembolsos. Ajuda ainda, a projetar a obra no tempo planejado, mostrando qual 

a nova previsão de conclusão a cada atualização. 

Ao final do estudo, agregando a revisão de literatura ao estudo de caso, pode-

se constatar que a análise do cronograma-financeiro, somada à utilização de marcos 

no projeto, é importante para analisar o projeto tanto financeiramente quanto para 

controle de pagamentos dos insumos, sendo de extrema importância para que o 

projeto seja gerenciado de forma eficaz e eficiente. 

Voltando aos questionamentos que deram início ao estudo, pode ser, sim, 

possível a utilização das duas ferramentas em qualquer projeto, mas nem sempre é 

útil. Em projetos pequenos, onde não há divisão de pagamentos, por exemplo, o 

cronograma físico-financeiro pode facilmente ser substituído por uma planilha de 

controle de pagamentos e outra de entrega de material. Assim como o 

gerenciamento de marcos pode ser desnecessário em projetos que sejam fáceis de 

controlar apenas com um pequeno cronograma. É importante também ressaltar a 

dificuldade observada a cerca dessa definição em projetos com muitos processos 

e/ou subprojetos, uma vez que quanto maior o cronograma, maior é a probabilidade 

de se deixar algo passar desapercebido. Sem contar que uma grande quantidade de 

linhas no cronograma torna muito mais difícil a visão macro do projeto, atrapalhando 

ao gestor na visualização de uma melhor integração entre os processos. 

Conclui-se, portanto, que em projetos de grande parte e com muitos sub-

projetos é muito fácil de deixar alguma entrega passar desapercebida sem esse 

controle dos milestones, assim como pagamentos e entregas cruciais do projeto 

podem ser atrasadas graças a uma falta de planejamento financeiro e de entrega de 

materiais críticos para o desenrolar do projeto, confirmando o que havia sido suposto 

no começo. Portanto, sim, é possível o sucesso de projetos, principalmente dos com 

um nível menor de detalhamento, sem essas ferramentas. A utilização ou não delas 

será definida de acordo com a forma de trabalhar e o pensamento do gerente do 

projeto, que será moldado de acordo com suas experiências e habilidades 

individuais ou de sua equipe. 
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Acerca do tema, é importante destacar, conforme dito diversas vezes a 

relação entre o gerente de projeto, suas experiências e habilidades, sendo crucial 

para o bom andamento do projeto que o gerente saiba muito bem com o que está 

lidando a fim de estabelecer metas coerentes, cronogramas realistas e possíveis 

problemas a serem enfrentados. Com isso, sugere-se que novos estudos com 

relação a esse tipo de relação sejam realizados com uma maior profundidade, uma 

vez que gerentes com menos experiência estarão sempre com uma enorme em 

dificuldade em lidar com novos desafios de projetos, reduzindo assim o poder de 

inovação das empresas, que estarão sempre receosas uma vez que o projeto pode 

ser prejudicial tanto financeiramente quanto para a imagem dessas no mercado 

refletindo o fracasso de uma inovação. 

Também seria interessante se houvesse uma forma desses gerentes mais 

novos terem algum tipo de treinamento ou encaminhamento que os ajude a reduzir 

esses riscos, como algum tipo de ferramenta colaborativa, em conjunto com 

gestores mais experientes, que os faça cada vez mais reduzir os riscos do projeto. 
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ANEXO I - ESTRUTURA DA EMPRESA X. 
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ANEXO II - CRONOGRAMA ENTREGUE NA PROPOSTA DE FORNECIMENTO.  
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ANEXO III - CRONOGRAMA DETALHADO APRESENTADO 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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