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Resumo: 

 

Esta pesquisa, um projeto de intervenção, visa definir parâmetros de avaliação 

de desempenho para as obras de saneamento básico apoiado pelo Ministério das 

Cidades, com lastro nas modernas e boas práticas de gerenciamento de projetos, 

contribuindo assim para a profissionalização da gestão dos empreendimentos da pasta. 

Serão analisados os padrões de execução das obras de saneamento da pasta e em 

seguida definidos valores de referência para avaliação de desempenho destas obras de 

saneamento, sendo que o objeto central de estudo da eficiência está associado ao 

monitoramento e controle dos cronogramas das obras, ou área de conhecimento 

“tempo” de projeto.  

 

Palavras-Chave: Curva S padrão. Obras de saneamento básico. Avaliação de 

desempenho. 

 

 

 

Abstract: 

  

This research intends to define the parameter of performance evaluation for the 

basic sanitation construction supported by the Ministry of Cities , with the modern and 

best practices of project management, contributing to a professionalization of 

management of Ministry constructions. Will be analyzed the execution standard of the 

constructions of basic sanitation and thereafter defined of reference values for 

performance evaluation this construction of basic sanitation, being that the central 

object of study of the efficiency is associated to the monitoring and control of the 

schedules of the constructions, or "project time" knowledge area. 

 

Keywords: Standard S Curve. Basic sanitation construction. Performance evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Apresentação do problema  
 

1.1.1. Baixa execução dos investimentos com recursos públicos do Ministério das 

Cidades 
 

Recentemente, o Brasil aportou grande volume de recursos em políticas 

públicas de desenvolvimento urbano que visam ampliar a infraestrutura urbana de 

habitação, saneamento, sistemas de transporte coletivo público, entre outras. Houve uma 

evidente a mudança de patamar de investimentos em infraestrutura urbana antes e 

depois de 2007. Este aumento de aporte de recursos se deve especialmente à inclusão 

das políticas de desenvolvimento urbano no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) em 2007, com destaque para os aportes em habitação, saneamento e transportes 

coletivos urbanos.  

Segue adiante gráfico comparativo de volume de investimento desde 2000, 

no qual se constata o forte incremento de recursos públicos para a infraestrutura urbana. 

No período de 2000 a 2006, o investimento médio saltou de R$ 1,2 bilhão para R$ 23,1 

bilhões, aumento de 1.777%. Mesmo comparando os dois últimos anos que 

apresentaram forte redução no volume de investimento em razão do quadro fiscal e 

econômico do Brasil, o investimento médio é de R$ 5,3 bi, ou seja, um aumento de 

335% se comparado ao período 2000 a 2006. 
 

Gráfico 1 - Volume de investimentos contratados, por ano, no MCidades 

Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI/MCidades 

 

R$ 0

R$ 5

R$ 10

R$ 15

R$ 20

R$ 25

R$ 30

R$ 35

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

B
ilh

õ
e

s 

Total investimento Média 2000-2006

Média 2007-2014 Média 2015-2016



Página 4  
 

Ao se comparar o volume total de recursos investidos de 2000 a 2006 (7 

anos) versus 2007 a 2014 (8 anos), o grande aumento no aporte de recursos em projetos 

urbanos é novamente evidenciado. 

 

Gráfico 2 - Volume de investimento, por período, no MCidades 

Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI/MCidades 

 

Todavia, muitos destes investimentos não conseguiram se concretizar por 

diversas falhas tanto na fase de planejamento quanto na fase de execução dos projetos 

urbanos.  

 

Tabela 1 - Quadro resumo da situação das obras no MCidades 

Situação da Obra 

(agregada) 

Qtd de 

contrato* 

% de 

contrato 

Soma de 

Investimento 

(R$ em 

milhões) 

Contagem 

de 

Investimento 

(R$) 

Não Iniciada 12.653 21,49% R$ 30.639,92 14,98% 

Obra Iniciada sem Medição 79 0,13% R$ 2.368,75 1,16% 

Normal 1.710 2,90% R$ 50.675,43 24,77% 

Adiantada 323 0,55% R$ 2.099,72 1,03% 

Atrasada 1.912 3,25% R$ 39.892,67 19,50% 

Paralisada 6.462 10,97% R$ 37.199,36 18,19% 

Em encerramento - TCE 17 0,03% R$ 328,40 0,16% 

Concluída 35.726 60,67% R$ 41.347,18 20,21% 

Cancelada 2 0,00% R$ 5.87 0,00% 

Total Geral 58.884 100,00% R$ 204.557,33 100,00% 

*Total de contratos do Ministério das Cidades e não apenas obras de saneamento básico. 

Situação em 12 de abril de 2017 

Conforme quadro resumo da situação das obras no Ministério das Cidades, 

14,22% das obras encontra-se “atrasadas” ou “paralisadas”. Em termos de valores de 
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recursos investidos, são R$ 77,09 bilhões ou 37,69% alocados em obras com baixo 

desempenho. 

A não conclusão destes projetos urbanos em diversos setores de 

infraestrutura urbana acarreta em diversos problemas às politicas públicas de 

desenvolvimento urbano, como o desperdício de dinheiro público, efeitos negativos na 

busca pela redução da vulnerabilidade social das famílias carentes no país, a não entrega 

de bens e serviços público à sociedade, não alcance dos resultados pretendidos pelos 

programas e ações do Ministério das Cidades e ineficiência na gestão da coisa pública. 

 

1.1.2. Práticas mais comuns de avaliações de desempenho 

 

É comum nos relatórios de avaliação da execução das obras públicas do 

governo a apresentação de números e indicadores que demonstram a eficácia do 

governo no cumprimento de algumas metas programáticas definidas, por exemplo: 

 Número de obras públicas contratadas; 

 Número de obras concluídas ou entregues; 

 Número de famílias beneficiadas; 

 Volume de recursos investido 

Dentre as obras públicas apoiadas pelo governo federal, as obras inseridas 

no PAC recebem atenção especial e tratamento diferenciado na gestão, 

acompanhamento e avaliação do desempenho de suas obras públicas contratadas. 

Todavia, ainda assim, os relatórios denominados “Balanço do Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC” mantêm este padrão de avaliação de desempenho das obras 

públicas pela eficácia de cumprimento de metas programáticas. Veja abaixo alguns dos 

números extraídos do 2º Balanço do PAC – 2015/2018, ano 2016
1
 que apresentam 

indicadores ou números que demonstram os resultados alcançados. 

 Apresentação de volume de execução dos investimentos 

o 137,4 bilhões executados até jun/2016. 

o 251,7 bilhões executados até dez/2016, sendo: 

 Ações concluídas 

                                                           
1
 Extraído do site oficial do programa na internet, link: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-

do-balanco/balancos-anteriores. 
 

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco/balancos-anteriores
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco/balancos-anteriores
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o Programa Minha Casa Minha Vida: 445.305 unidades habitacionais 

entregues 

o Luz para todos: 57.676 ligações realizadas 

o UPA: 38 Unidades de Pronto Atendimento concluídas 

o UBS: 2.942 Unidades de Básicas de Saúde concluídas 

 Ações contratadas 

o 218.956 contratos de financiamento habitacional (imóvel novo) 

o 163 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários, 

beneficiando 70 mil famílias em 143 municípios; 

o 213 empreendimentos de saneamento (água em áreas urbanas), 

beneficiando 2,8 milhões de pessoas em 226 municípios; 

o 11 empreendimentos de contenção de encostas em áreas de risco, 

beneficiando 12 mil famílias em 9 municípios;  

Estes números são importantes para acompanhamento e avaliação do 

programa, porém não respondem se o programa foi executado dentro do 

planejado/previsto, se foi implantado com baixo ou alto desempenho. Questões 

importantes permanecem sem monitoramento e avaliação pelos gestores e pelos 

tomadores de decisão. Por exemplo: as obras contratadas foram executadas e concluídas 

dentro de prazos adequados? Qual a magnitude dos atrasos detectados nas obras 

públicas inseridas no PAC? Os recursos investidos, ao final da obra, ficaram dentro dos 

valores previstos ou orçados? Qual a magnitude de eventuais discrepâncias entre o valor 

orçado e o valor executado? As obras foram entregues dentro dos padrões de qualidade 

definidos? Quais os principais problemas de qualidade? 

Não é comum encontrar avaliações de desempenho periódicas relativas à 

análise de valores realizados versus valores previstos. Esse esforço pode ser visto 

somente em situações muito pontuais, por exemplo: as obras da Copa do Mundo 2014 e 

das Olimpíadas 2016; ou ainda, em estudos de impacto pontuais elaborados via 

contratação de institutos de pesquisa ou universidades para programas ou ações públicas 

específicas.  

No caso particular das obras públicas de saneamento básico do Ministério 

das Cidades, objeto desta pesquisa, atualmente não há clareza entre os técnicos e 

gestores sobre valores previstos de execução das obras apoiadas pela pasta. À título de 

exemplo, considere uma obra de abastecimento de água, com valor de investimento de 
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R$ 2 milhões, que tem 12 meses de execução da obra e que apresenta 28% de execução 

física realizada. Esta obra está dentro do previsto? Qual seria o valor previsto? Esta obra 

deveria estar com 20%, 40%, 60% ...?  

A resposta para esta pergunta estaria disponível nos cronogramas físico-

financeiro da obra. Todavia, dois problemas surgem ao tentar obter estas informações 

por intermédio desse instrumento. Um entrave é a indisponibilidade desta informação 

nos bancos de dados atuais do MCidades. O segundo problema decorre do fato de que o 

campo de informação do banco de dados denominado “situação da obra” sofre o efeito 

das reprogramações do contrato, de forma que uma obra que estava atrasada e que foi 

reprogramada tem “status” alterado para “situação normal”. Assim, uma obra hipotética 

que tenha em seu cronograma uma previsão inicial de conclusão (100%) em 24 meses e 

que, em decorrência de reprogramações, tenha alterado seu cronograma físico-

financeiro para 36 meses, poderá estar com status de “normal” ou mesmo “adiantada” 

caso de considere o novo cronograma de 36 meses. Além deste problema das 

reprogramações, as obras públicas também sofrem de um problema recorrente de baixa 

qualidade dos projetos. Assim, resta o questionamento sobre qual o valor correto, se 24 

meses ou 36 meses. Como distinguir e classificar as reprogramações decorrentes de má 

execução das reprogramações oriundas de falhas de planejamento? 

Assim sendo, atualmente, há dificuldades de várias ordens que prejudicam a 

análise pelos técnicos ou gestores sobre a boa e regular execução dos cronogramas das 

obras apoiadas pelo MCidades. No caso da obra exemplificativa acima, pode se concluir 

que ela está atrasada, dentro do previsto ou adiantada?  

Não havendo parâmetros claros de valores previstos, a tarefa de avaliação de 

desempenho de forma constante e periódica torna-se hercúlea, ou mesmo impossível 

quando se trata de um conjunto grande de obra e com grande variabilidade. A 

indisponibilidade de uma referência de fácil aplicação dificulta a atuação do gestor em 

proceder avaliações periódicas e tempestivas de desempenho da carteira de obras sob 

sua responsabilidade, bem como prejuízos na definição de focos de atuação em grupos 

de obras que necessitam de avaliações mais pormenorizadas visando a sua correção de 

rumo de forma tempestiva.  Em não tendo clareza do padrão de ritmo de execução 

desejado, a tendência é que a gestão das obras ocorra apenas depois do problema ou 

inconsistência se materializa.  
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1.2. Objetivo da pesquisa 
 

No caso deste trabalho, o que se busca é dotar a administração pública de 

instrumento de “checagem”
 2

 simples e assertivo, fornecendo elementos importantes à 

etapa seguinte de “ação corretiva”. Ou seja, um instrumento que permita uma melhor 

avaliação do desempenho das obras públicas de modo a sinalizar ao gestor de forma ágil 

e rápida a necessidade de estudos complementares que permitam promover ações 

corretivas no processo da obra pública, visando ao cabo a melhoria contínua do 

desempenho destas obras apoiadas pelo Ministério das Cidades. No limite, esta 

avaliação contínua contribuirá para tomadas de decisão que visem ampliar 

significativamente o desempenho dos programas de governo sob a responsabilidade do 

MCidades. 

Entretanto, para a promoção de um modelo de melhoria contínua é preciso 

que haja dados que permitam proceder a etapa de checagem e avaliação. Ou seja, é 

preciso que haja referências para uma boa avaliação. Neste ponto vale lembrar a notória 

e grande lição deixada por Wiliam Edwards Deming, apud Domanski (2014)
3
: 

“Não se gerencia o que não se mede, não se 

mede o que não se define, não se define o que não se 

entende, não há sucesso no que não se gerencia” 

Diante disto, o objetivo deste trabalho é a definição de parâmetros para a 

avaliação de desempenho no cumprimento dos cronogramas
4
 de execução e a efetiva 

conclusão das obras financiadas com recursos públicos do Ministério das Cidades. 

Fazendo uma analogia com a área médica, o que se pretende é definição de referências 

balizadoras para um “diagnóstico inicial” de que a obra está “doente”. Caso seja 

identificada uma anomalia, deve-se então proceder “exames complementares” que 

permitam um diagnóstico mais exato e assim promover a prescrição dos “remédios” 

corretos ao empreendimento apoiado. 

                                                           
2
 Um importante instrumento de promoção da melhoria contínua e do desempenho: o modelo PDCA 

define algumas etapas a serem implantadas visando o processo de melhoria contínua, a promoção da 
aprendizagem organizacional e fornecimento de subsídios à promoção de aperfeiçoamentos constantes.  
3
 Artigo de José Carlos Domanski para o site www.administradores.com.br. Link: http://www.administra-

dores.com.br/artigos/negocios/indicadores-de-desempenho-e-sua-importancia-para-a-gestao/81210/ 
4
 Este estudo optou por avaliar desempenho no cumprimento de cronograma, todavia, há outras 

avaliações de desempenho importantes tais como: (a) conclusão das entregas previstas no escopo do 
projeto, (b) cumprimento dos custos orçados inicialmente, (c) atendimento dos parâmetros de 
qualidade definidos no projeto; dentre outras áreas de conhecimento aplicáveis a projetos. A definição 
de parâmetros técnicos para avaliação de desempenho destas outras áreas de conhecimento poderá ser 
objeto de estudos futuros. 
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O objetivo é similar a estudos realizados na área da medicina no qual são 

definidos parâmetros técnicos gerais para realização de uma primeira identificação de 

anomalia em um paciente. Uma primeira referência para orientar a avaliação e saber se 

a taxa avaliada está dentro ou fora do padrão esperado. Caso seja identificado que o 

paciente se encontra em situação anômala, o médico então solicita outros exames 

complementares para tentar identificar as causas e por fim fazer as prescrições médicas 

necessárias. 

Figura 1 – Curva de peso infantil para meninos 

 

Figura 2 – Curva de peso infantil para meninas 
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Nos exemplos acima, foram definidas “réguas” balizadoras simples e que 

permitam um diagnóstico rápido sobre o objeto estudado, estabelecendo valores de 

referências para avaliar o peso infantil entre 0 e 5 anos, para meninos e meninas. Neste 

caso, foi utilizada a correlação entre o peso da criança (variável dependente) e a idade e 

o sexo da criança (variáveis explicativas). Destaca-se que as definições destes 

parâmetros não prejudicam ou substituem outras avaliações sobre o peso da criança, 

sendo apenas mais uma referência a auxiliar as equipes médicas em seus diagnósticos 

preliminares. 

De modo análogo, este projeto de intervenção pretende aprofundar os 

conhecimentos para definição de parâmetros simples e intuitivos que possam 

demonstrar se uma obra pública está sendo executada com bom desempenho (ou não) 

no cumprimento da área de conhecimento “tempo” de um projeto. Ou seja, avaliar a 

aderência entre os percentuais de execução física realizada e prevista. 

Em suma, assim como as curvas de crescimento infantil utilizadas pelas 

equipes médicas não pretendem avaliar todas as variáveis explicativas para o peso 

infantil, não se pretende que a tabela de referência a ser proposta neste estudo seja o 

único instrumento para avaliação de desempenho das obras públicas no MCidades, mas 

sim, um instrumento preliminar na avaliação de desempenho na execução dos 

cronogramas das obras públicas do ministério. Poderá ainda, em outro sentido, permitir 

a rápida identificação de “casos de sucesso” para exame dos fatores que explicam este 

bom desempenho e sua difusão aos demais projetos da pasta. 

Deste modo, espera-se que esta pesquisa contribua para a profissionalização 

da gestão dos empreendimentos da pasta. 

 

Diante do exposto, este projeto de intervenção pretende: 

 

Definir valores de referência que permitam realizar uma avaliação preliminar da 

eficiência na execução dos cronogramas das obras públicas de saneamento básico 

apoiadas pelo Ministério das Cidades. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. O Guia PMBOK e a avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho pode acontecer em diversos aspectos do 

processo de execução de um projeto. Para fundamentar a proposta de parâmetros de 

avaliação de desempenho é necessário entender o ponto específico que será utilizado 

para realizar tal avaliação, ou seja, o local determinado que será objeto de estudo e quais 

informações serão extraídas para a realização da avaliação do desempenho. Para isto 

será utilizada uma referência mundialmente reconhecida: o PMBOK – Project 

Management Body of Knowledge
5
. 

Este guia de melhores práticas em gestão de projetos é elaborado de forma 

colaborativa por gerentes de projetos em todo o mundo que estão associados ao Project 

Management Institute (PMI).  Vale destacar, resumidamente, que o PMBOK não é uma 

metodologia, e sim uma coletânea de melhores práticas de gerenciamento de projetos 

reconhecidas mundialmente. Assim sendo, este guia é, atualmente, a referência 

internacional no assunto e é utilizado largamente como padrão e principal fonte 

bibliográfica quando uma determinada organização define sua metodologia de 

gerenciamento de projetos.  

Atualmente, o PMBOK define 10 áreas de conhecimento as quais o gerente 

de projeto deve administrar conjuntamente com vistas ao alcance do produto final 

pretendido pelo projeto. Segue resumo das áreas de conhecimento a serem tratadas pelo 

gerente de projeto: 

1. Escopo: entregas ou produtos intermediários do projeto; 

2. Tempo: cronograma; 

3. Custo: definição de custos e orçamento do projeto; 

4. Qualidade: padrões de qualidade dos produtos entregues; 

                                                           
5
 O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), quinta edição, fornece 

diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e define os conceitos relacionados com o 
gerenciamento de projetos. Ele também descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus 
respectivos processos, assim como o ciclo de vida do projeto. O Guia PMBOK® contém o padrão e guia 
globalmente reconhecidos para a profissão de gerenciamento de projetos (encontrado no Anexo A1). 
Um padrão é um documento formal que descreve normas, métodos, processos e práticas estabelecidos. 
Assim como em outras profissões, o conhecimento contido neste padrão evoluiu a partir das boas 
práticas reconhecidas por profissionais de gerenciamento de projetos que contribuíram para o seu 
desenvolvimento. 
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5. Recursos Humanos: planejamento, mobilização e desenvolvimento do 

capital humano envolvido no projeto; 

6. Comunicação: planejamento, execução e controle da comunicação do 

projeto tanto internamente (RH) quanto externamente (Partes Interessadas); 

7. Riscos: controle e mitigação de riscos, tanto “risco ameaça” quanto “risco 

oportunidade”; 

8. Aquisições: planejamento, execução e controle de todas as aquisições 

necessárias ao projeto; 

9. Partes Interessadas: identificar atores, sua percepção positiva ou negativa à 

execução do projeto, gerenciar e engajar atores favoráveis e mitigar riscos 

oriundos de atores contrários ao projeto; 

10. Integração: gestão integrada de todas as áreas de conhecimento. 

 

Das dez áreas de conhecimento atualmente definidas no PMBOK, 5ª edição, 

a área de conhecimento “tempo” é o ponto central da proposta de parâmetro de 

avaliação de desempenho deste estudo. Esta área engloba os processos de planejar e 

gerenciar o cronograma, definir as suas atividades, sequenciar as atividades, estimar os 

recursos das atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e 

controlar o cronograma. Assim, a atuação deste projeto está aderente, mais 

especificamente, a este último processo da área de conhecimento “tempo” do projeto. 

Segue adiante alguns conceitos importantes acerca desta área de conhecimento e que 

irão lastrear este projeto de pesquisa. 

Nos processos do grupo “planejamento”, o PMBOK sugere que as 

atividades sejam definidas e seus recursos necessários estimados, sendo que devem ser 

computados na avaliação dos recursos diversos tipos de recursos, tais como: materiais, 

recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realização 

de cada atividade, bem como as regras para medição do desempenho do projeto.  

Já nos processos do grupo “monitoramento e controle”, destaca-se o 

processo de monitoramento das atividades do projeto para atualização do seu progresso, 

sendo que os processos de monitoramento são “tipicamente expressos como 

porcentagem de desvio dos parâmetros estabelecidos no plano da linha de base”. Este 

ponto é importante, pois a pretensão deste trabalho é exatamente estabelecer este 

parâmetro, que irá permitir avaliar os desvios na execução das obras públicas do 

MCidades.  
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O PMBOK traz, na seção 6.7.2.1 “Análises de desempenho”, as melhores 

práticas para monitorar e avaliar de projetos e ele recomenda a realização do 

Gerenciamento do Valor Agregado (GVA), detalhada na seção 7.4.2.1, e que aborda 

medições de desempenho do cronograma tais como variação de prazo (VPR) e índice de 

desempenho de prazo (IDP)  que são usadas para “avaliar a magnitude da variação em 

relação à linha de base do cronograma”. 

7.4.2.1 Gerenciamento do valor agregado 

Gerenciamento do valor agregado é uma metodologia que 

combina escopo, cronograma e medições de recursos para 

avaliar o desempenho e progresso do projeto. É um método 

comumente usado para medição do desempenho dos projetos. 

O gerenciamento de valor agregado, portanto, engloba diversas áreas de 

conhecimento, sendo que o guia sugere diversos parâmetros para este gerenciamento: 

São eles: (a) valor planejado; (b) valor agregado; (c) custo real; (d) variação de prazos; 

(e) variação de custos; (f) índice de desempenho de prazos; e (g) índice de desempenho 

de custos. 

A seguir está apresentado o detalhamento, no PMBOK, do índice de 

desempenho de prazos, uma vez que este parâmetro está diretamente relacionado com 

os objetivos gerais e específicos deste projeto de pesquisa. 

Índice de desempenho dos prazos  

O índice de desempenho dos prazos (IDP) é uma medida de 

eficiência do cronograma expressa como a relação valor 

agregado/valor planejado. Ele mede o grau de eficiência do uso 

do tempo pela equipe do projeto. Às vezes é usado em conjunto 

com o índice de desempenho de custos (IDC) para prever as 

estimativas finais do término do projeto. Um valor de IDP 

menor que 1.0 indica que menos trabalho foi executado do que 

o planejado. Um valor de IDP maior que 1.0 indica que mais 

trabalho foi executado do que o planejado (...). O IDP é igual à 

razão entre o VA e o VP.  

Equação: IDP= VA/VP 

Valor planejado. Valor planejado (VP) é o orçamento 

autorizado designado ao trabalho agendado. O valor planejado 

(VP) é o orçamento autorizado designado para o trabalho a ser 
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executado para uma atividade ou componente da estrutura 

analítica do projeto. (...) O total do VP algumas vezes é 

chamado de linha de base de medição do desempenho. 

Valor agregado. Valor agregado (VA) é a medida do 

trabalho executado expressa em termos do orçamento 

autorizado para tal trabalho. É o orçamento associado ao 

trabalho autorizado que foi concluído. O VA é frequentemente 

usado para calcular a percentagem concluída de um projeto. 

Ainda quanto à avaliação de desempenho prevista no PMBOK, seguem 

trechos da seção 4.4.1.2. 

4.4.1.2 Previsões de cronograma
6
 

As previsões de cronograma são obtidas do progresso em 

relação à linha de base do cronograma (...). Isso é 

normalmente expresso em termos de variação de prazos (VPR) e 

índice de desempenho de prazos (IDP). (...) 

Uma análise adicional pode ser executada para determinar 

a causa e o grau de variação relativos à linha de base do 

cronograma e quaisquer ações corretivas ou preventivas 

necessárias.
7
 

 

Figura 3 - Controle de projeto com indicador IDP (PMBOK) 

 
Elaboração própria. Exemplo de aplicação da Técnica de Valor Agregado e a Curva S 

 

                                                           
6
 PMBOK, 5ª edição, p.89. 

7
 PMBOK, 5ª edição, p.189. 
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2.2. Curva S e o índice de desempenho de prazo (IDP) 

 

Outro ponto importante é definir qual o comportamento do valor previsto e 

realizado. Os valores de execução física realizada e prevista devem evoluir ao longo da 

execução da obra de forma linear ou na forma de uma “curva S”. Este comportamento 

da “curva S” é largamente utilizado na engenharia para realização de estimativas de 

valores de execução prevista. Mattos (2010)
8
, em livro intitulado “planejamento e 

controle de obras” dedica um capítulo específico para a “Curva S”. A seguir, alguns 

trechos deste capítulo que explicitam muito claramente a razão de se utilizar a “curva S” 

em obras de engenharia. 

A evolução de um projeto, particularmente na construção civil, 

não se desenvolve de modo linear no que tange à aplicação dos 

recursos. O comportamento é geralmente lento-rápido-lento. 

O nível de atividade de um projeto típico assemelha-se a uma 

distribuição normal, ou seja, uma curva de Gauss.  

 

O trabalho executado geralmente começa em ritmo lento, com 

poucas atividades simultâneas; passa progressivamente a um ritmo 

mais intenso, com várias atividades ocorrendo paralelamente; e, 

quando o projeto se aproxima do fim, a quantidade de trabalho 

começa a decrescer. Esse mesmo aspecto lento-rápido-lento é 

verificado com o custo ao longo do andamento da obra. 

Pensemos agora no trabalho acumulado ou no custo acumulado. 

Se qualquer um desses parâmetros for plotado em um gráfico em 

função do tempo, a curva apresentará a forma aproximada de uma 

letra S — daí o nome curva S. 

                                                           
8
 Mattos, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini, 2010, 
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A curva S é uma curva totalizadora, acumulada, da distribuição 

porcentual, parcial, relativa à alocação de determinado fator de 

produção ao longo do tempo (Lara, 1996). 

Ao montar o planejamento de sua obra, o planejador obtêm o 

cronograma e, como decorrência, a curva S, seja ela de avanço físico 

ou monetário. Essa curva geralmente reflete o progresso lento-

rápido-lento do projeto e, portanto, adquire seu aspecto sinuoso. 

 

A curva S é comumente utilizada para avaliar o realizado com o previsto em 

um projeto, e assim, promover ações corretivas. Logo, uma das funções da utilização da 

curva  “S” é a implantação de técnicas de controle no projeto visando garantir 

alinhamento entre programado e executado. Deste modo, uma das grandes funções da 

curva “S” é servir como parâmetro de comparação entre previsto e realizado e promover 

a avaliação constante e tempestiva do desempenho do projeto. 

É comum a realização de curvas “S” para alguns tipos de recursos 

específicos, como mão-de-obra, materiais, entre outros. Porém, a relação de progresso 

físico total do projeto em relação ao tempo é uma das utilizações mais comuns, pois ela 

permite uma visão completa do projeto (do começo ao fim), além de demonstrar de 

forma fácil se o projeto está com desempenho de execução adequado ou não. 

Caso se utilize o cronograma físico-financeiro de um projeto, o cálculo de 

valores previsto é feito pelo somatório dos recursos em cada unidade de tempo. 

       ∑  

 

 

  

Em não havendo os dados reais do projeto, ou mesmo de projetos similares, 

Mattos (2010) afirma que é “sempre interessante gerar uma curva S padrão para fins 
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de estimativa de avanço. Chamamos de curva S padrão aquela proveniente de uma 

equação matemática, correspondendo a um comportamento ideal”. 

Segue fórmula matemática para elaboração da curva S de referência 

(padrão), considerando o comportamento normalizado dos avanços mensais de 

execução, conforme Mattos (2010). 

           [   (
 

 
)
    

]

 

 

%nacum = avanço acumulado (em %) até o período 

n = número de ordem do período; 

N = prazo (número total de períodos); 

I = ponto de inflexão ou mudança de concavidade da curva (logI); 

S = coeficiente de forma (depende do ritmo e da particularidade da obra). 

 

Dentre os principais benefícios da utilização da curva S, conforme Mattos 

(2010) destaca-se: 

 “É uma curva que mostra o desenvolvimento do projeto do começo ao 

fim. 

 É aplicável de projetos simples e pequenos a empreendimentos 

complexos e extensos. 

 Permite visualizar o parâmetro acumulado (trabalho ou custo) em 

qualquer época do projeto. 

 Aplica-se o detalhamento de engenharia por homem-hora, quantidade de 

serviço executado, uso de recurso ou valores monetários. 

 É uma ótima ferramenta de controle previsto x realizado. 

 É de fácil leitura e permite apresentação rápida da evolução do projeto. 

 Serve para decisões gerenciais sobre desembolsos e fluxo de caixa. 

 De acordo com o formato do S, pode-se constatar se há grande (ou 

pequena) concentração de atividades no começo (ou fim) da obra”. 

 

 

2.3. Ciclo de vida do projeto  

 

O ciclo de vida de um projeto pode ser agrupados em 3 grandes grupos de 

processo: iniciação; planejamento, execução; monitoramento e controle; e 

encerramento. Segue imagem ilustrativa extraído do guia PMBOK, 5ª edição.  
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Figura 6 - Grupo de processos de gerenciamento de processo 

 
Fonte: Guia PMBOK, 5ª edição, pg 49. 

 

A tabela 2 apresenta a correlação entre os processos de gerenciamento de 

projetos (conforme PMBOK), e os processos de gerenciamento e execução dos 

contratos de repasse e termos de compromisso do MCidades. 

 

Tabela 2 - Correlação entre os processos do PMBOK e os de gerenciamento e 

execução dos contratos de repasse/termos de compromisso do MCidades 

Grupo PMBOK MCidades 

Iniciação Termo de Abertura aprovado.  

Este documento autoriza o início 

do projeto. 

Contrato de Repasse ou Termo de 

Compromisso assinado.  

Este documento formaliza o início 

do projeto. 

Planejamento Plano de gerenciamento do Projeto 

aprovado. 

Envolve o planejamento integral 

do projeto, sendo definido diversas 

questões. Por exemplo: escopo 

(EAP), tempo, custo, qualidade, etc  

Ações preparatórias e autorização 

de início do objeto. 

Envolve todas as ações de 

planejamento necessárias, licitação 

e obtenção de autorizações legais 

exigidas para que o projeto entre 

em execução. 

Execução Executar e gerenciar o projeto, em 

todas as áreas de conhecimento. 

Executar o objeto do contrato de 

repasse ou termo de compromisso. 

Monitoramento e 

controle 

Monitorar e controlar o projeto, em 

todas as áreas de conhecimento. 

Monitorar e controlar tanto a 

situação dos instrumentos de 

transferência (contratos de repasse 

/ termo de compromisso) quanto a 

situação do objeto/obra. 
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Encerramento Encerrar o projeto que envolve o 

encerramento de aquisições, 

desmobilização de força de 

trabalho, etc 

Realizar a prestação de contas final 

dos instrumentos de transferência. 

Elaboração própria. 

 

A definição de parâmetro de avaliação de desempenho preliminar das obras 

do MCidades irá incorporar os tempos gastos nos projetos desde a fase de iniciação 

(assinatura do instrumento de transferência: contrato de repasse ou termo de 

compromisso) até o seu encerramento. 

Para isto, serão analisados dois grandes grupos: 

 Planejamento: apuração do padrão de tempo transcorrido entre a data de 

assinatura do instrumento de transferência e o início da execução do 

objeto/obra. 

 Execução e encerramento: apuração do padrão de execução dos objetos 

contratados, desde o início da autorização de início de execução do 

objeto até a sua conclusão. 

A escolha por definir parâmetro que engloba tanto a fase de planejamento 

quanto a fase de execução visa a criação de parâmetros com foco na visão do cidadão-

cliente. A assinatura do contrato de repasse ou termo de compromisso é a manifestação 

do Estado perante a sociedade de assunção de compromisso para entregar um 

determinado bem ou serviço a uma população específica. Para o cidadão, o momento de 

assinatura do contrato é a formalização da vontade do Estado, e o interesse do cidadão é 

receber o bem ou serviço contratado. Caso haja demora na entrega deste bem ou 

serviço, salvo melhor juízo, ao cidadão não é resolutivo saber se o problema ou 

deficiência ocorreu na etapa de planejamento (licitação, licenciamento ambiental, entre 

outras ações preparatórias) ou na etapa de execução (construção do bem ou aquisição do 

serviço). A identificação dos gargalos e deficiências é importante para o gestor público 

que poderá identificar melhor as falhas e proceder as correções necessárias. Ao cidadão 

interessa receber o benefício final da aplicação do recurso público, logo, o indicador 

desempenho embora esteja divido em 2 momentos (tempo gasto na etapa de 

planejamento e tempo gasto na execução da obra) o valor final considera o tempo total 

gasto no projeto. 
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2.4. Triângulo de restrições do projeto 
 

Para avaliar o tempo gasto na execução dos projetos foi utilizada outra 

referência de projeto, o conceito de “triângulo de restrições do projeto” ou “restrição 

tripla”, no qual as faces deste triângulo representam 3 importantes áreas de 

conhecimento de um projeto: escopo, tempo e custo, acrescido da área de conhecimento 

qualidade no centro do triângulo. Segue abaixo figura ilustrativa disponível no suporte 

do Office Project da Microsoft
9
, que é uma referência em sistemas para gerenciamento 

de projetos. Este conceito pode ser encontrado ainda em outros sistemas de 

gerenciamento de projetos. 

 

Figura 7 - Triângulo de restrições do projeto 

 

Este triângulo explicita forças conflitantes dentro de um projeto sob o qual é 

preciso definir um ponto de equilíbrio entre escopo desejado, dado o tempo disponível 

para execução do projeto e os custos requeridos para execução deste projeto. A 

qualidade é um quarto elemento que é afetado pelo balanceamento destes três fatores. 

Destaca-se ainda que, se ao longo do ciclo de vida do projeto for necessária a alteração 

de uma destas variáveis, esta mudança será refletida nas demais variáveis. Aumento de 

escopo tende a promover aumento de custo ou de tempo. Redução de recursos 

(dinheiro) tende a resultar em redução de escopo ou dilatação de prazos. Os exemplos 

de efeitos são diversos conforme estas três importantes variáveis de um projeto são 

manejadas. 

Desta feita, este estudo utilizará este conceito para montagem dos valores de 

referência de desempenho de obra, do seguinte modo: 

 Escopo: serão utilizadas como proxi do escopo as modalidades de obras 

de saneamento básico, conforme definido na Lei nº 11.445/2007
10

. 

                                                           
9
 https://support.office.com/pt-br/article/O-tri%C3%A2ngulo-do-projeto-8c892e06-d761-4d40-8e1f-

17b33fdcf810 
10 Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
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 Custo: será utilizada como proxi o valor de investimento da obra pública 

que é composto tanto pelo valor de repasse do órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal (ente concedente) quanto pelo valor de 

contrapartida do órgão ou entidade com a qual a Administração Pública 

Federal pactua a execução dos projetos, na maioria dos casos Estados e 

Municípios (ente convenente)
11

. 

 Tempo: será utilizado o tempo gasto para execução das obras de 

saneamento básico. 

 

Desta forma, esta pesquisa buscará aferir o tempo médio para início das 

obras bem como o padrão de execução física das obras com escopo e custos similares. 

Conforme comportamento apurados, serão definidos os valores de referência para 

avaliação de desempenho preliminar dos projetos de saneamento básico no Ministério 

das Cidades. Nos capítulos seguintes será apresentada, de forma detalhada, a inclusão 

destas variáveis explicativas ao modelo, bem como outras variáveis explicativas de 

contexto. 

Cumpre destacar que os parâmetros a serem definidos são referências 

preliminares que irão contribuir para uma checagem rápida sobre o desempenho dos 

projetos urbanos. Conforme já exposto no capítulo 1, seção 1.2 “objetivo da pesquisa”. 

 

2.5. Conclusão 
 

São referências principais deste projeto a elaboração de parâmetros de 

avaliação preliminar de desempenho (a) as melhores práticas defendidas pelo guia 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge, 5ª edição, em especial as práticas 

relativas ao gerenciamento da área de conhecimento ”tempo”, (b) Curva S e o índice de 

desempenho de prazo – IDP; (c) ciclo de vida do projeto; e (d) triângulo de restrições do 

projeto. 

 

  
                                                                                                                                                                          
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 
(a) abastecimento de água potável; (b) esgotamento sanitário; (c) limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos; e (d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
 
11

 Conceitos de ente concedente e ente convenente, conforme art.1º, da Portaria Interministerial nº 
424, de 30 de dezembro de 2016. 
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3. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO 

TRABALHO 
 

3.1. Do método de avaliação de desempenho 
 

Em resumo, o método tem como objetivo avaliar e definir valores de 

referência para algumas etapas da execução de um projeto no Ministério das Cidades. 

São elas: o tempo gasto para início da obra; o tempo gasto na execução da obra, bem 

como o comportamento padrão ao longo da execução da obra. Ver seção 4.1 

“Apresentação inicial do método”. 

Para analisar o tempo de início das obras foram utilizadas referências 

normativas constantes dos Manuais de instruções para contratação e execução das 

obras no MCidades, bem como análise estatística descritiva do tempo médio para início 

de obra. Ver seção 4.2 “Definição do tempo para início das obras”. 

Em seguida foram definidas as faixas de valor de investimento que irão 

subsidiar a variável “custo” do triângulo de restrições do projeto. Para tal, o modelo 

utilizou referências normativas constantes da portaria interministerial nº 424, de 2014; 

bem como a portaria interministerial nº 451, de 2017. Ao final, foram definidas as 

faixas de valor de investimento que serão objeto de avaliação neste trabalho. Ver seção 

4.3 “Definição da variável explicativa custo”.  

No tocante ao segundo ponto do triângulo de restrições de projetos, variável 

escopo, foram utilizadas as informações de modalidade de obras constantes do Sistema 

de Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI) do MCidades. As modalidades 

de investimento em saneamento são: (a) abastecimento de água, (b) esgotamento 

sanitário, (c) manejo de águas pluviais (drenagem), (d) manejo de resíduos sólidos, e  

(e) saneamento integrado.  

Cabe destacar aqui que estas modalidades de obras de saneamento estão 

associadas aos 4 componentes de saneamento básico, conforme Lei nº 11.445/2007 que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e que define como 

componentes do saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

para as 4 primeiras modalidades listadas acima. Já a modalidade saneamento integrado 

do MCidades foi criada para identificar a realização de obras que envolvam  a 
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implantação de sistemas de saneamento básico com mais de um componente.  Ver seção 

4.4 “Definição da variável explicativa escopo”. 

Já o terceiro ponto do triângulo de restrições de projeto, variável tempo, é o 

objeto principal das análises deste trabalho e variável dependente dos modelos 

estatísticos testados neste estudo. Inicialmente, buscou-se identificar o comportamento 

padrão dos tempos de execução das obras públicas de saneamento básico do MCidades. 

Para isto, foi procedida avaliação inicial com a plotagem das curvas S de execução de 

todas as obras de saneamento básico da pasta, segmentadas pelas duas variáveis 

anteriores: modalidade (escopo) e faixa de valor de investimento (custo). Ver seção 4.5 

“Avaliação dos tempos gastos na execução das obras”. 

Ao cabo desta avaliação inicial, restou o entendimento da necessidade de 

criação de pontos de controle para avaliar os tempos de execução. São eles: (a) tempo 

gasto pelas obras para atingir 50% de execução física, e (b) tempo gasto pelas obras 

para atingir 75% de execução física. Ver seção 4.6 “Definição dos pontos de controle”.  

O passo seguinte foi gerar as bases de dados para apuração dos tempos 

gastos para atingir estes pontos de controle de 50% e de 75%. A seção 4.7 ”Geração da 

base de dados para apuração dos valores de referência” apresenta detalhadamente as 

rotinas adotadas na geração desta base de dados que incluiu os contratos mais eficientes 

da carteira. 

3.2. Análise estatística das variáveis do modelo 
 

Uma vez definido o modelo de elaboração dos valores de referência e 

finalizada a geração da base de dados final a ser utilizada neste trabalho, iniciou-se no 

capítulo 4 a análise estatística das variáveis do modelo. Destaca-se aqui que, além das 

análises estatísticas das variáveis adstritas ao triângulo de restrições de projeto (escopo, 

tempo e custo), também foram realizadas análises estatísticas de outras variáveis de 

contexto para avaliar seus impactos no poder explicativo do modelo estatístico, bem 

como seus níveis de significância. Em suma, foram objeto de avaliação nos modelos 

estatísticos as seguintes variáveis: 

Variável dependente:  

Tempo gasto para atingir os pontos de controle de 50% de execução 

física (Exec1) e de 75% de execução física (Exec2). 

Variáveis explicativas: 
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Variáveis afetas ao triângulo de restrições de projeto: modalidade 

(escopo) e valor de investimento (custo). 

Variáveis de contexto: (a) regionalização, (b) porte municipal, (c) ano de 

assinatura, e (d) origem PAC-Não PAC. 

 

As hipóteses iniciais eram de que: (a) o tipo de obra, ou escopo, 

representado no modelo pela variável “modalidade” tivesse significância estatística para 

explicar a variável dependente; (b) que a variável valor de investimento (custo) também 

tivesse bons níveis de significância para afetar a variável dependente; (c) que outras 

variáveis explicativas de contextos poderiam impactar a variável dependente da seguinte 

forma: (c.1) as obras associadas ao PAC, em razão de sua priorização e rotinas de 

monitoramento/controle mais intensivas apresentassem melhor desempenho; (c.2) de 

que fatores associados à questões regionais (localidade da obra) pudessem afetar o 

desempenho; (c.3) de que municípios maiores (maior população) tivessem melhor 

capacidade administrativa/gerencial do que municípios menores e que isto poderia 

afetar o desempenho; e por fim; (c.4) de que os fatores de contexto relacionados a 

conjuntura temporal (captado pela ano assinatura do contrato) pudessem também afetar 

o tempo de execução das obras.  

 

3.3. Definição dos valores de referência para avaliação de 

desempenho 
 

Concluído esta etapa de definição dos modelos estatísticos, foram então 

realizadas as regressões lineares destes modelos para apuração dos tempos gastos para 

atingir os pontos de controle (β da regressão linear) e definir assim o comportamento de 

referência de execução das obras. Ver capítulo 5. 

As curvas S que serão utilizadas como valores de referência para avaliação 

do desempeno na execução dos cronogramas das obras de saneamento do MCidades 

estão expostas na seção 5.3, na forma gráfica, e na seção 5.4, na forma de tabelas. 
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4. MÉTODO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO PRELIMINAR 
 

4.1. Apresentação inicial do método 
 

O método proposta para apurar o desempenho na execução dos cronogramas 

das obras de saneamento básico do Ministério das Cidades adota três marcos temporais: 

(a) data da assinatura do contrato de repasse ou instrumento congênere; (b) data da 

emissão da autorização de início de obra; e (c) data da conclusão da obra. 

Segue explanação resumida do processo de execução das obras no 

Ministério das Cidades. O marco inicial do projeto urbano é a assinatura de um Contrato 

de Repasse ou instrumento congênere em que de um lado está a União, representada 

pelo Ministério das Cidades, na condição de concedente, e do outro lado o ente 

federado, na condição de convenente. 

Uma vez assinado o contrato de repasse, o convenente deve elaborar e 

apresentar uma série de documentos à Caixa Econômica Federal (agente financeiro 

oficial federal contratado pelo Ministério das Cidades para atuar na operacionalização 

dos programas e ações da pasta). Nesta etapa anterior à execução da obra é realizada 

uma série de ações administrativas exigidas por legislações diversas, tais como: 

realização da licitação, obtenção das licenças ambientais cabíveis, elaboração dos 

projetos de engenharia, dentre outras documentações e atividades. Uma vez concluída 

esta etapa, os documento devem ser entregues à Caixa Econômica Federal para análise e 

aprovação. No caso de obras de pequeno vulto
12

, a própria CAIXA pode emitir a 

Autorização de Início de Obra (AIO). Já as obras maiores
13

 devem ser submetidas ainda 

ao MCidades para análise, aprovação e emissão da Autorização de Início de Obra 

(AIO). 

Uma vez recebida a autorização de início de obra, o projeto urbano entra em 

fase de execução da obra pública objeto do referido contrato de repasse. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Nível 1 da portaria interministerial nº 424 (Valor de repasse inferior a R$ 750 mil). 
13

 Níveis 2 e 3 da portaria interministerial nº 424 (Valor de repasse igual ou superior a R$ 750 mil) 
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Figura 8 - Visão geral das etapas do projeto 

.  
Valores hipotéticos. Elaboração própria. 

 

Assim sendo, o parâmetro para avaliação de desempenho preliminar das 

obras do MCidades, em termos de avaliação da área de conhecimento tempo de um 

projeto (ou cronograma), buscará definir valores de referência para a execução da obra 

(a contar da assinatura do contrato) e para o comportamento padrão de execução da 

obra. 

Para a etapa inicial entre a data de assinatura do contrato de repasse e a 

emissão da data de autorização de início de obra, serão coletadas as data de assinatura 

dos contratos de repasse e as datas de início das obras. Uma vez levantadas estas 

informações, será procedida análises estatísticas para definir o tempo de referência ou o 

tempo esperado para que uma obra contratada seja iniciada. 

Para a etapa de execução, serão coletadas informações tanto sobre os 

grandes marcos iniciais e finais desta etapa (data de início de obra versus data de 

conclusão da obra) quanto informações sobre o padrão de avanço da execução física ao 

longo do ciclo de vida desta etapa (valores de execução física informados nos boletins 

de medição ao longo da execução da obra). Da análise destas informações serão 

definidos os valores de referência para execução das obras de saneamento do Ministério 

das Cidades. 

4.2. Definição do tempo para início das obras 
 

A definição deste ponto é importante, pois ele irá definir o marco para 

iniciar a contagem do prazo da “curva S” de execução das obras, uma vez que a 

referência da curva S é aderente às características da etapa de execução da obra, e não 
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da etapa preparatória que é de obtenção de licenciamento ambiental, licitação e 

contratação da empreiteira, entre outras documentações exigidas para autorizar o início 

da obra. Antes de adentrarmos na análise dos tempos médios gastos pelos convenentes 

para iniciar as obras, segue as referências normativas acerca do tema. 

O normativo superior que trata do tema é a portaria interministerial nº 424
14

, 

de 30 de janeiro de 2015, que alterou a portaria interministerial nº 507, de 2011 e que 

determinou prazo de máximo de 18 meses para uma obra solucionar as condições de 

adimplemento do contrato e iniciar a execução do objeto dos instrumentos de 

transferência de recursos federais. 

Já os Manuais de Instrução para Contratação e Execução (MICE)
15

 do 

Ministério das Cidades detalham as regras da Portaria Interministerial supracitada e 

definem prazos de 9 e 12 meses para que o ente federado (convenente) promovam a 

resolução das pendências e atendimento das exigências legais e normativas. Somente 

após o cumprimento destas exigências se dá por concluída a “etapa preparatória” e é 

dada autorização de início de obra e o contrato entra na etapa de “execução”. Caso o 

contrato não cumpra este prazo, este deve ser extinto. 

Além das referências normativas acima, também foi realizado levantamento 

dos tempos médios para início das obras no Ministério das Cidades. Para apurar esta 

análise foram avaliados os tempos gastos entre a assinatura do contrato e o início da 

obra (TMIO – tempo médio para início de obra). 

Tabela 3 - Análise descritiva do tempo médio para início de obra 

TMIO (em meses) 

Média 12,67 

Erro padrão 0,29 

Mediana 11,10 

Desvio padrão 11,57 

Variância da amostra 133,82 

Intervalo 112,57 

Mínimo -39,20 

Máximo 73,37 

Contagem 1597 

Nível de confiança (95,0%) 0,5678 

Fonte: SACI. Elaboração própria. 

Fórmula: TMIO = [ (data de início da obra – data de assinatura do contrato) / 30 ] 

                                                           
14

 Ver art. 24, da portaria interministerial nº 424/2016 
15

 MICE contratos não incluídos no PAC e não incluídos no procedimento simplificado, itens 8.2 e 8.3 / 
MICE contratos não incluídos no PAC e incluídos no procedimento simplificado, itens 9.1 e 9.2 /  
MICE para contratos incluídos no PAC, item 7.2. 
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Diante da referência normativa e da referência estatística, o prazo de 

referência para início das obras públicas de saneamento básico do Ministério das 

Cidades será de 12 meses (1 ano). 

 

4.3. Definição da variável explicativa custo 
 

Para definição da variável explicativa “Custo” do triângulo de restrições do 

projeto, foram utilizadas como proxi as faixas de valor de investimento constantes da 

Portaria Interministerial nº 424
16

, de 30 de dezembro de 2016 e nº 451
17

, de 18 de 

dezembro de 2017, ambas assinadas conjuntamente pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU), pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP) e pelo Ministério da Fazenda (MF), de 30 de 

dezembro de 2014. Estas portarias definem 3 (três) níveis para os instrumentos de 

transferências voluntárias para obras e serviços de engenharia: 

1. Nível 1: valor de repasse iguais ou superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) e inferiores a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais); 

2. Nível 2: valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750.000,00 (setecentos 

e cinquenta mil reais) e inferiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais); 

3. Nível 3: valores de repasse iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), sendo que este nível é subdividido em: 

3.1. Nível 3-A: valores de repasse iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais) e inferiores a R$ 20.0000.000,00 (vinte 

milhões de reais); 

3.2. Nível 3-B: valores de repasse iguais ou superiores a R$ 20.0000.000,00 

(vinte milhões de reais) e inferiores a R$ 80.000.000,00 (oitenta 

milhões de reais); 

3.3. Nível 3-C: valores de repasse iguais ou superiores a R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais); 

 

                                                           
16

 Ver art. 3º da portaria interministerial nº 424/2016 
17

 Ver art. 1º da portaria interministerial nº 451/2017 
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Segue adiante o perfil da carteira de obras de saneamento básico do 

Ministério das Cidades, conforme níveis definidos nas portarias interministeriais. 

Tabela 4 - Quantidade de contratos de saneamento básico,  

tipo obra, por faixa de valor de investimento 

Rótulos de Linha Quantidade de contratos  Média de vlr_investimento  

Abastecimento de Água 316  R$                     20.569.220,50  

Faixa 1: 0 <> 0,750 25  R$                           333.893,52  

Faixa 2: 0,750 <> 5 76  R$                       2.814.389,37  

Faixa 3: 5 <> 80 192  R$                     18.408.674,42  

Faixa 4: 80 <> 250** 22  R$                   103.396.052,82  

Faixa 5: acima 250** 1  R$                   468.454.095,14  

Esgotamento Sanitário 364  R$                     29.425.977,29  

Faixa 1: 0 <> 0,750 9  R$                           454.699,60  

Faixa 2: 0,750 <> 5 58  R$                       2.934.537,99  

Faixa 3: 5 <> 80 269  R$                     24.076.326,79  

Faixa 4: 80 <> 250** 26  R$                   127.693.162,95  

Faixa 5: acima 250** 2  R$                   370.103.045,96  

Manejo de Águas Pluviais 311  R$                     28.726.491,45  

Faixa 1: 0 <> 0,750 118  R$                           300.319,35  

Faixa 2: 0,750 <> 5 40  R$                       2.223.406,72  

Faixa 3: 5 <> 80 122  R$                     25.898.683,76  

Faixa 4: 80 <> 250** 24  R$                   140.566.545,74  

Faixa 5: acima 250** 7  R$                   325.189.767,37  

Manejo de Resíduos Sólidos 59  R$                          518.746,91  

Faixa 1: 0 <> 0,750 45  R$                           377.926,16  

Faixa 2: 0,750 <> 5 14  R$                           971.385,06  

Saneamento Integrado 151  R$                     46.479.217,21  

Faixa 1: 0 <> 0,750 1  R$                           392.274,21  

Faixa 2: 0,750 <> 5 3  R$                       3.230.597,62  

Faixa 3: 5 <> 80 127  R$                     32.880.648,06  

Faixa 4: 80 <> 250** 18  R$                   109.311.859,98  

Faixa 5: acima 250** 2  R$                   432.410.974,29  

Total Geral 1201  R$                     27.638.498,02  
 Elaboração própria.  

*VI = Valor de Investimento; ** faixa não prevista nas Portarias Interministeriais. 

Faixa 1: VI inferior a R$ 750 mil              Faixa 2: VI entre R$ 750 mil e R$ 5 milhões 

Faixa 3: VI entre R$ 5 e 80 milhões          Faixa 4: VI entre R$ 80 e 250 milhões 

Faixa 5: VI acima de R$ 250 milhões  

 

No caso de Saneamento Integrado não serão utilizadas as faixas 1 e 2, em 

razão de haver apenas 1 (um) contrato na primeira faixa de valor de investimento e 3 

(três) contratos na segunda faixa de valor. 

Já em relação aos contratos da faixa de valor de investimento entre R$ 80 

milhões e R$ 250 milhões (faixa 4), cumpre informar que foram definidos pontos de 

controle para desenvolver o método de definição dos valores de referência. Informações 
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mais detalhadas sobre a definição destes pontos de controle serão apresentadas adiante 

neste trabalho (seção 3.6 “Definição dos pontos de controle”). Porém, por hora, cabe 

informar que foi identificada uma baixa quantidade de contratos que atingiram este 

ponto de controle. Segue tabela 5 que compara a quantidade total de contratos da 

carteira (conforme tabela 4 anterior) e a quantidade de contratos que atingiram o ponto 

de controle de 75% de execução física. 

Tabela 5 - Quantidade de contratos da faixa 4 

 
Elaboração própria.  

*Quantidade de contratos, conforme tabela 4. 

 

Percebe-se que dos 90 contratos da carteira de obras da faixa 4, apenas 24 

contratos chegaram a executar 75% de execução física. E ao segmentar estes contratos 

por modalidades a quantidade fica ainda mais reduzida (cinco, seis ou sete contratos por 

modalidade), razão pela qual se optou por não incluir esta faixa de valor no trabalho. 

Em relação à faixa 5, a quantidade de contratos da carteira é baixa, 

independentemente deste contratos terem ou não atingidos o ponto de controle de 75%, 

conforme pode ser verificado na tabela 4. Assim, decidiu-se também não incluir os 

contratos desta faixa. 

Por fim, cumpre informar que a decisão de retirada dos contratos (a) da 

faixa 1 da modalidade de saneamento integrado; e  (b) contratos das faixa 4 e 5 de todas 

as modalidades; foi motivada pelo fato que a definição de valores de referência 

lastreado em comportamento de poucos contratos não seria confiável. 

Diante do exposto, segue adiante tabela de faixas de valores a ser utilizada 

na definição dos valores de referência para avaliação de desempenho. 

 

Tabela 6 - Faixas de valor de investimento 

Faixas Valor de Investimento 
Limite inferior da 

faixa 
Limite superior da faixa 

Faixa 1 De 0 a 750 mil R$ 0 R$ 749.999,99 

Faixa 2 De 750 mil a 5 milhões R$ 750.000,00 R$ 4.999.999,99 

Faixa 3 De 5 a 80 milhões R$ 5.000.000,00 R$ 79.999.999,99 

Elaboração própria 

Modalidades
Total de contratos 

na carteira*

Qtd de contratos que atingiram 

75% de execução física

Abastecimento de Água 22 7

Esgotamento Sanitário 26 6

Manejo de Águas Pluviais 24 5

Manejo de Resíduos Sólidos 0 0

Saneamento Integrado 18 6

Total Geral 90 24
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4.4. Definição da variável explicativa escopo 
 

Para a variável explicativa “Escopo” do triângulo de restrições dos projetos 

de saneamento básico, foram adotadas as modalidade de investimento constantes das 

base de dados do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI) do 

Ministério das Cidades. 

As modalidades de investimento estão associadas aos componentes de 

saneamento básico, conforme conceitua a Lei nº 11.445/2007 que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. No artigo terceiro desta lei consta a 

conceituação de termos utilizados na referida lei, dentre os quais o conceito de 

“saneamento básico”: 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

(a) abastecimento de água potável;  

(b) esgotamento sanitário;  

(c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e  

(d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Além destas modalidades lastreadas no conceito legal dos quatro 

componentes de saneamento básico, a base de dados traz ainda uma quinta modalidade 

denominada “saneamento integrado” que trata de investimentos no qual o objeto inclui 

mais de um dos componentes do saneamento básico. Desta forma, a variável explicativa 

“Escopo” terá as seguintes opções: (a) Abastecimento de água; (b) Esgotamento 

sanitário; (c) Manejo de resíduos sólidos; (d) Manejo de águas pluviais; e (e) 

Saneamento Integrado. 

Por fim, a base de dados de investimentos do MCidades não traz maiores 

informações sobre os métodos construtivos destas obras que permitissem maior 

detalhamento desta variável escopo. 

4.5. Avaliação dos tempos gastos na execução das obras 
 

Á princípio, conforme apresentado no capítulo “2. Referencial teórico”, 

Seção “2.4.2. Curva S e o índice de desempenho de prazo (IDP)”, a percepção inicial é 

que as obras apresentem comportamento de execução de seu cronograma na forma de 
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uma curva S (caso se utilize os valores acumulados de execução física) ou na forma de 

uma distribuição normal (Gaussiana) em razão do padrão “lento-rápido-lento” 

comumente observado em projetos de obras civis (caso se utilize os valores não 

cumulativos de execução física). 

Nesta seção serão avaliados os padrões de evolução física da obra ao longo 

da etapa de execução do projeto. Para isto, foram procedidos novos levantamentos de 

informações no sistema SACI (Sistema de Acompanhamento e Controle de 

Investimentos) para extração das informações sobre as medições de execução física 

informadas em cada contrato de saneamento. Desta forma, será possível compreender o 

padrão evolução da execução física das obras. 

Para realizar uma análise inicial do comportamento padrão de execução, 

primeiramente foi realizado tratamento no banco de dados para excluir contratos com 

informação de “situação obra” como concluída, mas que não apresentavam o respectivo 

valor de execução física igual a “100%”. Ou seja, a avaliação inicial abarca obras que 

atenderam dois requisitos: registro de status “concluída” e execução física igual a 

“100%”. 

Concluída esta etapa inicial de tratamento da base de dados, foi necessário 

colocar todas as obras “iniciando juntas”. Ou seja, contratos de períodos distintos foram 

colocados em uma mesma referência temporal para permitir análises de comportamento 

de execução. Exemplo: uma obra pública de abastecimento de água foi iniciada em 

janeiro de 2010 e apresentou a primeira medição de execução física em março/2010, a 

segunda medição em julho/2010, a terceira em janeiro/2011, e outras medições em 

meses subsequentes. Considerando estes dados, os valores de execução física da obra 

constante foram ajustados da seguinte forma: 

Janeiro/2010: mês 0 (zero) da execução – não há BM, há apenas uma 

autorização para início da obra; 

Março/2010: 1º BM referente ao 2º mês de execução; 

Julho/2010: 2º BM referente ao 6º mês de execução; 

Janeiro/2011: 3º BM referente ao 12º mês de execução; 

 

Realizado este procedimento, foi possível comparar obras públicas 

contratadas e executadas em períodos distintos no tempo, pois os valores de execução 

física estavam todos referenciados a uma mesma unidade, no caso o tempo gasto de 

execução da obra pública. Uma vez que todos as obras estão referenciadas a uma 
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mesma unidade de tempo, foram calculados os valores médios de execução em cada 

mês de execução, de modo que o comportamento médio de execução das obras é a 

média de execução de todos os contratos no 1º mês de execução, depois no 2º mês de 

execução, e assim sucessivamente. 

Figura 9 - Padrão de execução das obras, organizado por datas de início da obra 

 
Elaboração própria. Valores hipotéticos. 

 

Figura 10 - Padrão de execução das obras, organizado por mês de execução 

 
Elaboração própria. Valores hipotéticos. 

 

Ainda para esta avaliação inicial, foram expurgados valores com 

desempenhos atípicos do padrão que pudessem distorcer a apuração e avaliação dos 

comportamentos médios. O critério adotado para expurgar os contratos fora do padrão 

(outliers), apenas para esta avaliação inicial foram 2 fatores conjugados:  

a)  ocorrência de comportamento atípico medido pela diferença entre 

percentual de execução do contrato específico e percentual médio da 

carteira com valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento);  
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b)  ocorrência de comportamento atípico do item “a” acima por 12 meses ou 

mais. O critério de ocorrência do alto desvio por 12 meses ou mais é para 

evitar que projetos que tenham apresentado a diferença igual ou superior a 

50% por alguns poucos meses, por alguma desatualização nas informações 

constantes da base de dados de referência fossem excluídos. 

 

Vale destacar que esta base de dados para a avaliação inicial não pretende 

definir os valores de referência finais do estudo, mas permitir uma análise geral do 

comportamento da execução dos contratos, uma vez que modelos estatísticos serão 

elaborados para definir os valores de referência finais. Em suma, a geração destes 

gráficos teve como objetivo dispor de uma visão geral dos contratos e, a partir dela, 

avançar na definição de algumas premissas para elaboração dos modelos estatísticos. 

4.5.1. Abastecimento de água – Faixa 3 

 

Segue adiante levantamento inicial do comportamento de execução dos 

contratos de abastecimento de água, faixa 3, tanto em termos de execução física 

acumulada  (curva S) quanto em valores de execução média mensal. 

 

 

 
Elaboração própria, Fonte Sistema SACI 

 

O primeiro gráfico (à esquerda) demonstra que as obras da faixa 3 que 

englobam aquelas com valor de investimento entre R$ 5 e 80 milhões (cinco e oitenta 

milhões de reais) apresentaram prazo de – em média – 18 (dezoito meses) para executar 

50% (cinquenta por cento) da obra; e de 34 (trinta e quatro meses) para executar 75% 

(setenta e cinco por cento) da obra. 

Gráfico 5 - Curvas de execução dos projetos de 
abastecimento de água, faixa 3 

Gráfico 5.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 
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O segundo gráfico (à direita) apresenta uma correlação da curva de 

execução acumulada com as curva de execução média mensal, conforme média móvel 

de 6 meses) e a curva de variação de execução média mensal em anos fechados (1º ano, 

2º ano, e assim sucessivamente). 

Os dados expostos evidenciam a diferença entre o comportamento teórico 

esperado e o comportamento apurado na execução da segunda metade (50% e 100%) da 

obra, uma vez que para fazer metade do escopo do projeto foram necessários 18 meses e 

para fazer um quarto foi necessário gastar, aproximadamente, o mesmo tempo (16 

meses). 

Este padrão de execução apurado apresenta comportamento de uma obra 

com coeficiente logarítmico ou ponto de inflexão de baixos (em torno de 30%) e 

coeficiente de forma S próximos a 3. Em suma, o ponto máximo de execução da obra 

ou ponto máximo da curva normal ocorre nos primeiros 30% do tempo de execução da 

obra. Segue abaixo comparativo do padrão de execução apurado com o padrão de 

execução teórico, conforme Mattos (2010). 

 

 Elaboração própria. “Curva S teórica” estimada com coeficiente de forma S de 3 e percentual de  

inflexão de 30% para 4 anos, conforme Mattos (2010) 

 

O ponto de pico no ritmo de execução mensal - conforme parâmetro teórico 

- ocorre com 3,62% de execução no 14º mês. Já o valor de pico de execução apurado 

ficou próximo com 3,44% de execução no 9º mês. 

Entretanto, este comportamento - embora não seja considerada uma 

distorção, é um “valor aproximado” e na fronteira dos “valores precisos” e “valores 

mais usados”, conforme tabela de referência de curva S para obras de engenharia 

adiante. 

Figura 11 - Curva S (exec. acumulada) Figura 11.1 - Curvas de Gauss (exec. mensal) 
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Matos (2010), Planejamento e controle de obras  

“Para alguns valores de I e de S podem ocorrer distorções no 

comportamento da curva, o que leva o planejador a restringir o 

espectro ideal de trabalho (Lara, 1996), conforme mostra a Tabela 

14.1.” 

Tabela 14.1 – Limites de utilização dos coeficientes I e S 

S       
I
 30 40 50 60 70 

1,1 X X  A A 

1,5 X A  A A 

2 A     

2,5      

3,0  A . A    

3,3 A A A  A 

Legenda: 

Valores precisos 

A    Valores aproximados 

X    Valores distorcidos 

Linha de contorno dos valores mais usados  

 

Deste modo, conforme tabela de referência para utilização dos coeficientes 

de I e S, verificou-se um indicativo inicial de que os dados de execução da segunda 

metade das obras apresentam alguma distorção que precisa ser avaliada na definição dos 

valores de referência para avaliação de desempenho preliminar das obras de 

saneamento, haja vista que a referência teórica define como valores “precisos” e mais 

usuais os coeficientes de I  entre 40% e 60% e coeficiente de S  em torno de 1,5 e 2,5. 

Este comportamento da modalidade abastecimento de água (faixa 3) de 

ritmo de execução mais lento na segunda metade da obra (curva normal com curtose à 

direita) se mostrou recorrente nas demais faixas de valor de investimento, bem como 

nas demais modalidades de obras de saneamento básico (esgotamento sanitário, manejo 

de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos e saneamento integrado).  

Assim sendo, a fim de não se tornar repetitivo, serão apresentados adiante 

apenas os gráficos que demonstram os padrões semelhantes de evolução das obras de 

saneamento básico para cada modalidade de obra e faixa de valor de investimento. 
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4.5.2. Abastecimento de água – Faixa 2 
Elaboração própria, Fonte Sistema SACI 

 

 

4.5.3. Abastecimento de água – Faixa 1 

 

 

 
Elaboração própria, Fonte Sistema SACI 

3.4.4. Esgotamento Sanitário – Faixa 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

 

Curvas de execução dos projetos de 
esgotamento sanitário, faixa 3 

Curvas de execução acumulada versus 
variação mensal 

Gráfico 6 - Curvas de execução dos projetos de 
abastecimento de água, faixa 2 

Gráfico 6.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 7 - Curvas de execução dos projetos de 
abastecimento de água, faixa 1 

Gráfico 7.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 
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4.5.4. Esgotamento sanitário – Faixa 3 

 
Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

4.5.5. Esgotamento sanitário – Faixa 2 

 
Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

4.5.6. Esgotamento Sanitário – Faixa 1 

Elaboração própria. Fonte sistema Saci 

Gráfico 8 - Curvas de execução dos projetos de 
esgotamento sanitário, faixa 3 

Gráfico 8.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 9 - Curvas de execução dos projetos de 
esgotamento sanitário, faixa 2 

Gráfico 9.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 10 - Curvas de execução dos projetos de  
drenagem urbana, faixa 1 

Gráfico 10.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 



Página 39  
 

4.5.7. Manejo de águas pluviais (drenagem) – Faixa 3 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

4.5.8. Manejo de águas pluviais (drenagem) – Faixa 2 

 
Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

 

4.5.9. Manejo de águas pluviais (drenagem urbana) – Faixa 1 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

Gráfico 12 - Curvas de execução dos projetos de  
drenagem urbana, faixa 2 

Gráfico 12.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 11 - Curvas de execução dos projetos de  
drenagem urbana, faixa 3 

Gráfico 11.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 13 - Curvas de execução dos projetos de  
drenagem urbana, faixa 1 

Gráfico 13.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 
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4.5.10. Manejo de resíduos sólidos – Faixa 2 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

4.5.11. Manejo de resíduos sólidos – Faixa 1 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

4.5.12. Saneamento Integrado – Faixa 3 

Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

Gráfico 14 - Curvas de execução dos projetos de  
resíduos sólidos, faixa 2 

Gráfico 14.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 15 - Curvas de execução dos projetos de  
resíduos sólidos, faixa 1 

Gráfico 15.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 

Gráfico 16 - Curvas de execução dos projetos de  
saneamento integrado, faixa 3 

Gráfico 16.1 - Curvas de execução 
acumulada versus variação mensal 
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Constata-se que a inclusão do último quartil (75% - 100%) na referência 

para avaliar o ritmo de execução de obra acabaria por resultar em valores distorcidos, 

conforme já apontado no início desta seção. Ao utilizar o tempo total (até 100% de 

execução física), os coeficientes I e S  foram prejudicados pois a fórmula de curvas S 

padrão considera este tempo total da obra, que no caso esta sendo elevado em razão 

apenas do último quartil. 

Considerando que o último quartil de execução das obras (entre 75% e 

100%) apresenta execução muito lenta, restou definida a utilização de dois períodos 

como ponto de controle para avaliação do ritmo de execução das obras. O primeiro é o 

tempo gasto para atingir 50% de execução (Exec1). O segundo marco é o tempo gasto 

entre os 50% e 75% de execução (Exec2). 

 

4.6. Definição dos pontos de controle 
 

Diante do exposto na seção anterior, foram definidos 2 pontos de controle 

para avaliar a execução das obras, da seguinte forma: 

 O primeiro é o tempo gasto para atingir 50% de execução (Exec1).  

 O segundo marco é o tempo gasto entre os 50% e 75% de execução 

(Exec2).  

 Já para conclusão da obra (últimos 25% da obra, entre 75% e 100%) será 

utilizada o comportamento apurado no período anterior (Exec3 igual a 

Exec2).  

 

Segue abaixo diagrama e fórmulas de cálculo para apuração dos valores de 

referência para execução das obras de saneamento básico. 
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Figura 12 - Modelo de elaboração dos valores de referência 

 
Elaboração própria. 

 

 

 

 

Para identificar os tempos gastos para atingir os marcos de 50% e de 75% 

foram utilizadas informações de evolução física das obras de saneamento básico 

constante da base de dados de contratos de repasse e termos de compromisso, constante 

do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI.  

Outro ponto relevante acerca da apuração dos tempos gastos pelos contratos 

para atingir os pontos de controle de 50% e 75% é de que os dados da execução dos 

contratos foram interpolados de forma a suavizar as curvas de execução. Desta forma, 

foi levantada a medição de execução física mais próxima dos pontos de controle de 50% 

e de 75%, tanto em valores inferiores quanto em valores superiores. Em seguida foi 

identificada a quantidade de meses neste intervalo de meses, e então definida a 

execução média linear (interpolação) entre estas duas medições mais próximos dos 

pontos de controle de 50% e de 75%. 

Á título de exemplo, no caso do ponto de controle de 50% de execução 

física, um contrato que tenha apresentado informação de execução física de 45% 

(quarenta e cinco por cento) no mês 20 e 55% (cinquenta e cinco por cento) no mês 30, 

os dados foram interpolados com a execução média de 10% em 10 meses, ou seja, uma 

execução média no período próximo ao ponto de controle de 1%/ao mês. Desta forma, 

os dados de execução física próximos aos pontos de controle foram apurados, neste 

exemplo, da seguinte forma: 46%, no 21º mês; 47%, no 22º mês; (...); 50%; no 25º mês; 

                    
   

∑         
   

        
   

∑         
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(...); 54%, no 29º mês; 55%, no 30º mês. Por fim, é inserida na base de dados a 

informação de que este contrato demandou vinte e cinco meses para atingir cinquenta 

por cento de execução física. 

Concluído esta etapa de apuração dos tempos gastos – contrato a contrato – 

para atingir os pontos de controle de 50% e de 75%, passou-se, então, para a etapa 

seguinte de avaliar quais variáveis melhor explicariam o comportamento desta variável 

dependente. 

 

4.7. Geração da base de dados para apuração dos valores de 

referência 
 

Considerando que o objetivo deste estudo é definir valores para avaliar o 

desempenho na execução dos cronogramas, foram analisadas três alternativas para a 

elaboração destes valores de referência: utilizar a execução média apurada, conforme 

curvas S dos contratos; utilizar a análise envoltória de dados – DEA
18

; ou utilizar uma 

referência intermediária entre os valores de execução média que são prejudicados por 

projetos “ineficientes” e a DEA que considera apenas os mais eficientes (fronteira de 

eficiência). 

Optou-se por não utilizar a execução média, uma vez que a baixa execução 

de alguns contratos acarretaria em adoção de valores de referência muito abaixo do 

comportamento detectado em diversos contratos similares. Considerando que diversas 

obras similares (de mesmo escopo e faixa de valor de investimento) atingiram os pontos 

de controle de 50% e de 75% em tempos muito inferiores ao tempo médio apurado, 

então, a utilização deste valor médio não estaria baseada em contratos eficientes. 

Ademais, o próprio conceito de média não é muito adequado para definição de valores 

paradigmas para eficiência, uma vez que os valores médios são valores não ambiciosos 

(regulares, medianos). Assim, buscou-se definir valores mais próximos da máxima 

eficiência possível. 

Na busca de dispor de valores de referência de desempenho mais próximos 

das obras com alta produtividade, foi analisada a adoção da Análise Envoltória de 

Dados - DEA. Esta técnica busca, por intermédio de uma função de produção, indicar o 

                                                           
18

 A Análise Envoltória de Dados é uma técnica de apoio a definição de eficiência ao relacionar inputs e 
outputs (insumo/produto) em modelos matemáticos para identificação das DMUs (unidades de tomada 
de decisão ou decision making unit) ineficientes, e por fim definir a fronteira de eficiência. 
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quanto se pode obter de um ou mais produtos (outputs) a partir de uma determinada 

quantidade de insumos (fatores de produção ou inputs). Para isto, a DEA calcula a 

fronteira de eficiência comparando os níveis de Produtividade de cada um dos agentes 

(DMU – Decision Making Unit).  

Vale destacar que a produtividade é a relação entre a geração de produtos 

(outputs) por consumo de insumos (inputs), ou seja, a razão entre o que foi produzido e 

o que foi gasto para produzir. Já a eficiência (objetivo final da análise envoltório de 

dados) é um conceito relativo que compara a produção obtida com o que poderia ter 

sido produzido, utilizando os mesmos recursos disponíveis. Ou seja, identifica quais 

DMUs (agente) apresentaram melhores produtividades e utiliza estas máximas 

produtividades como parâmetro para comparar as relações de produtividades entre as 

diferentes DMUs. 

Há dois modelos principais (clássicos) para definição da fronteira de 

eficiência: CRS – Constant Returns to Scale (ou CCR) e VRS – Variable Returns to 

Scale (ou BCC). 

 

Figura 13 – Figura ilustrativa das fronteiras de eficiência nos modelos clássicos 

CCR e BCC 

  
Fonte: curso de análise envoltória de dados no XXXVII Simpósio Brasileiro de pesquisa operacional. 

 

Todavia, em sentido oposto à adoção de valores médios, a utilização da 

DEA geraria valores de referência de desempenho extremamente ambiciosos, uma vez 

que estes seriam definidos utilizando apenas o contrato mais eficiente (no caso do 

modelo CCR) ou alguns poucos contratos mais eficientes (no caso do modelo BCC). Ou 

seja, de um lado os valores médios gerariam valores de referência medíocres (na 

média), já a adoção dos valores da DEA acarretaria em valores de referência 
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extremamente ambiciosos que foram atingidos por um grupo seleto de obras com maior 

produtividade. 

Assim, optou-se por aplicar a regressão linear em um conjunto de contratos 

que apresentaram melhor desempenho para atingir os pontos de controle de 50% e 75%. 

Para a definição deste conjunto de obras mais eficiente, realizou-se a divisão da carteira 

de obras em 2 grupos. No primeiro grupo foram incluídos os contratos mais eficientes – 

menor tempo gasto para atingir os pontos de controle de 50% e 75%; no segundo grupo 

foram incluídos os contratos menos eficientes – maior tempo gasto para atingir os 

pontos de controle de 50% e 75%. Em outras palavras, dividiu-se a carteira de obras ao 

meio sendo que em uma metade ficaram as obras com execução mais célere, e na outra 

metade as obras com execução mais lenta. Esta segmentação foi aplicada para cada 

modalidade e para cada faixa de valor. 

Ao final, o conjunto de obras menos eficientes (mais lentas) foram 

expurgados da base de dados, de modo a manter apenas os contratos mais eficientes. E 

sob esta metade de obras mais eficientes que restou na base, roda-se regressões lineares 

para obter os tempos de execução estimados (β) para atingir os pontos de controle de 

50% e de 75%.  

Segue adiante a figura 14 que compara a abordagem utilizando a análise 

envoltória de dados e a regressão linear. 

 

Figura 14 - Comparação entre DEA (abordagem não paramétrica) e regressão 

(técnica paramétrica) 

 

Fonte: curso de análise envoltória de dados no XXXVII Simpósio Brasileiro de pesquisa operacional. 

 

Segue adiantes as figuras 15 e 16 para apresentar graficamente a geração da 

base de dados. Inicialmente, a figura 15 apresenta as curvas de execução de todas as 
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obras de abastecimento de água, faixa de valor de investimento 3 (entre R$ 5 milhões e 

R$ 80 milhões), conforme já apresentado anteriormente na seção 3.5.1. Ela está 

replicada aqui apenas para permitir uma melhor comparabilidade com a carteira final de 

obras utilizada na apuração dos valores de referência de desempenho.  

 

Figura 15 - Base de dados caso fosse utilizada toda a carteira de obras (curvas de 

execução dos projetos de abastecimento de água, faixa 3) 

 
Elaboração própria.  Fonte Sistema SACI 

Linha verde = valores médios de execução 

 

Segue agora a figura 16 que demonstra impacto da retirada das obras menos 

eficientes e a manutenção da metade das obras mais eficientes, bem como a comparação 

com a definição de valores de referência utilizando: (a) os valores médios de toda a 

carteira, (b) a regressão linear sob a metade mais eficiente e (c) a fronteira de eficiência 

da DEA. 

Figura 16 – Comparação de valores médios, regressão linear e fronteira de 

eficiência da DEA 

 
Elaboração própria.  Valores hipotéticos, meramente ilustrativos. 

Linha verde = valores médios de execução 

Linha vermelha = regressão linear da metade mais eficiente 

Linha azul = fronteira de eficiência da DEA 
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Diante do exposto, decidiu-se pela adoção de base de dados para apuração 

dos valores de referência de desempenho que englobasse a metade da carteira de obras 

mais eficiente para atingir os pontos de controle de 50% e 75%, visando a definição de 

valores intermediários; nem muito ambiciosos (fronteira de eficiência da DEA) nem 

muito complacentes (valores médios de execução de toda a carteira de obras). 

Segue abaixo quantitativo final dos contratos “mais eficientes” que 

permaneceram na base de dados utilizada na definição dos valores de referência de 

desempenho: 

 Ponto de controle de 50%: 385 obras 

o Abastecimento de água: 102 obras 

o Esgotamento Sanitário: 99 obras 

o Manejo de Águas Pluviais: 113 obras 

o Manejo de Resíduos Sólidos: 28 obras 

o Saneamento integrado: 43 obras 

 Ponto de controle de 75%: 340 obras 

o Abastecimento de água: 95 obras 

o Esgotamento Sanitário: 85 obras 

o Manejo de Águas Pluviais: 103 obras 

o Manejo de Resíduos Sólidos: 28 obras 

o Saneamento integrado: 30 obras 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS DO 

MODELO 
 

5.1. Análise inicial das variáveis do modelo 
 

Uma vez definidos os pontos de controle (marcos de 50% e 75%) e a 

geração de nova base com contratos com eficiência “intermediária”, explicitado nas 

seções anteriores, iniciou-se as análises estatísticas por intermédio da montagem de 

modelos com diversas configurações de variáveis explicativas para a variável 

dependente (tempo gasto para atingir os pontos de controle), bem como geração de 

gráficos para auxiliar na tomada de decisão de quais variáveis explicativas deveriam – 

ou não – serem incluídas no modelo. 

 Inicialmente, foram realizadas análises de regressão e de gráficos de 

dispersão dos dados para toda a carteira de contratos de saneamento, faixas de valor 1, 2 

e 3, sendo analisados possíveis impactos no tempo de execução das obras para atingir os 

pontos de controle de 50% e de 75% (variável dependente). Foram testadas tanto as 

variáveis explicativas vinculadas ao triângulo de restrições de projeto (escopo/custo = 

modalidade/valor de investimento), bem como outras variáveis explicativas associadas a 

fatores de contexto como origem PAC-Não PAC
19

, regionalização, população e ano de 

assinatura.  

As hipóteses iniciais eram de que: (a) o tipo de obra, ou escopo, 

representado no modelo pela variável “modalidade” tivesse significância estatística para 

explicar a variável dependente; (b) que a variável valor de investimento (custo) também 

tivesse bons níveis de significância para afetar a variável dependente; (c) que outras 

variáveis explicativas de contextos poderiam impactar a variável dependente da seguinte 

forma: (c.1) as obras associadas ao PAC, em razão de sua priorização e rotinas de 

monitoramento/controle mais intensivas apresentassem melhor desempenho; (c.2) de 

que fatores associados à questões regionais (localidade da obra) pudessem afetar o 

desempenho; (c.3) de que municípios maiores (maior população) tivessem melhor 

capacidade administrativa/gerencial do que municípios menores e que isto poderia 

afetar o desempenho; e por fim; (c.4) de que os fatores de contexto relacionados a 

                                                           
19

  PAC = projetos incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  
     Não PAC = projetos não incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento. 



Página 49  
 

conjuntura temporal (captado pela ano assinatura do contrato) pudessem também afetar 

o tempo de execução das obras.  

Cabe destacar que foram testados diversos modelos estatísticos visando 

identificar aquele que melhor poderia explicar o comportamento da variável dependente 

(R
2
 e R

2
 ajustado), bem como avaliar os níveis de significância de cada uma das 

variáveis explicativas do modelo. Segue abaixo um dos modelos testados que engloba 

todas as variáveis do modelo tendo como variável dependente o tempo gasto para 

atingir o marco de 50% de execução física. 

 

Tabela 7 - Regressão linear, contratos faixa 1, 2 e 3, ponto de controle de 50% 

Coefficients:  Estimate* Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   3.428e+02   3.104e+02    1.104   0.27015     

Esgotamento Sanitário 4.007e+00   7.144e-01    5.608  4.00e-08 *** 

Manejo de Águas Pluviais 8.917e-01   8.074e-01    1.104   0.27013     

Manejo de Resíduos Sólidos 2.415e+00   1.274e+00    1.895   0.05887 .   

Saneamento Integrado 7.517e+00   9.872e-01    7.615  2.22e-13 *** 

Faixa VI 2: 0,750 <> 5 4.826e+00   9.211e-01    5.239  2.71e-07 *** 

Faixa VI 3: 5 <> 80 7.881e+00   1.062e+00    7.424  7.84e-13 *** 

OrigPAC 2.934e+00   9.756e-01    3.007   0.00282 **  

RegiãoN 1.208e+00   1.220e+00    0.990   0.32288     

RegiãoNE 1.224e+00   8.900e-01    1.376   0.16981     

RegiãoS 2.954e+00   1.062e+00    2.781   0.00569 **  

RegiãoSE  1.772e+00   8.095e-01    2.189   0.02919 *   

População  1.954e-07   2.463e-07    0.793   0.42811     

Ano Assinatura -1.703e-01   1.546e-01   -1.102   0.27134     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Elaboração própria. Regressão linear utilizando software R de estatística e econometria. 

* Estimadores com unidade de medida em tempo (meses). Ou seja, o tempo gasto (em meses) para atingir 

o ponto de controle de 50% de execução física. 

 

Além deste modelo com todas as variáveis, foram criados e testados 

diversos outros modelos para comparar o comportamento de cada variável explicativa 

tanto de forma isolada quanto em diferentes agrupamentos.  

O coeficiente de determinação (R
2
) dos diversos modelos iniciais que 

incluíam todos os contratos de saneamento básico, faixas 1, 2 a 3, apresentavam valores 

de entre 10% e 20%, conforme as variáveis explicativas eram incluídas ou excluídas 

para testar as várias possibilidades de modelos estatísticos. Ou seja, o poder explicativo 

utilizando toda a carteira de contratos oscilou em torno de 15%.  

Já o modelo que adota a carteira com eficiência “intermediária” (obras com 

desempenho entre o valor de execução média e a fronteira de eficiência da DEA) 
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obteve um R
2
 de 0.5357 (53,57%) e de R

2
 Ajustado de 0.5283 (52,83%). Constata-se 

que ao excluir os contratos “menos eficientes” e suas distorções, o aumento do poder 

explicativo do modelo foi de 257% (Δ% = 0.5357/0.15). 

Segue abaixo tabela com o comparativo dos R
2
 e R

2
 ajustado de alguns dos 

principais modelos testados. 

 

Tabela 8 - Variáveis utilizadas nos modelos estatísticos e valor dos coeficientes de 

determinação dos modelos 
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1 x x     x x x   x 0,5676 0,5536 

2 x   x   x x x   x 0,5636 0,5483 

3 x     x x x x   x 0,5246 0,5093 

4 x x     x x   x x 0,5703 0,5553 

5 x   x   x x   x x 0,5665 0,5501 

6 x     x x x   x x 0,5268 0,5102 

7 x x     x x   x   0,5671 0,5532 

8 x x     x x     x 0,5675 0,5547 

9 x x     x     x x 0,5562 0,5455 

10 x x       x   x x 0,5617 0,5476 

11 x x               0,5394 0,5333 

12 x  x       0,5357 0,5283 

Base de dados referente ao ponto de controle de 50% de execução física 

 

Verificou-se que as inclusões ou retirada das variáveis explicativas de 

contexto alteravam o poder explicativo do modelo (R
2
 e R

2
 ajustado) muito 

marginalmente e que elas apresentaram baixa significância estatística para explicar os 

modelos testados. 

Segue abaixo o resultado da regressão linear do modelo escolhido que 

contempla valores de coeficiente de determinação muito próximo do modelo com todas 

as variáveis e com as variáveis que apresentaram melhor nível de significância. 
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Tabela 9 - Regressão linear para modelo referente ao  

ponto de controle de 50% de execução física  

MODELO - MARCO 50% Estimadores* Std. Error  t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 3,06 0,81 3,79 0.000178 *** 

Esgotamento Sanitário 3,66 0,72 5,11 5.11e-07 *** 

Manejo de Águas Pluviais 0,41 0,74 0,55 0.583482   

Manejo de Resíd. Sólidos 4,45 1,17 3,80 0.000171 *** 

Saneamento Integrado 7,41 0,95 7,76 7.86e-14 *** 

Faixa valor 2: 0,750<>5 6,24 0,83 7,48 5.33e-13 *** 

Faixa valor 3: 5 <> 80 10,09 0,77 13,11 < 2e-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Elaboração própria. Regressão linear utilizando software R de estatística e econometria. 

* Estimadores com unidade de medida em tempo (meses). Ou seja, o tempo gasto (em meses) para atingir 

o ponto de controle de 50% de execução física. 

 

Tabela 10 - Regressão linear para modelo referente ao  

ponto de controle de 75% de execução física 

MODELO - MARCO 75% Estimadores* Std. Error  t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 7,661 1,256 6,098 2.98e-09 *** 

Esgotamento Sanitário 4,693 1,137 4,126 4.66e-05 *** 

Manejo de Águas Pluviais -3,275 1,198 -2,733 0.00661 ** 

Manejo de Resíd. Sólidos 4,568 1,797 2,543 0.01145 * 

Saneamento Integrado 6,849 1,645 4,162 4.02e-05 *** 

Faixa valor 2: 0,750<>5 7,542 1,296 5,821 1.38e-08 *** 

Faixa valor 3: 5 <> 80 14,082 1,221 11,534 < 2e-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Elaboração própria. Regressão linear utilizando software R de estatística e econometria. 

* Estimadores com unidade de medida em tempo (meses). Ou seja, o tempo gasto (em meses) para atingir 

o ponto de controle de 75% de execução física. 

 

Os dados das regressões lineares para os dois pontos de controle para 

avaliação da variável tempo (50% de execução física e 75% de execução física) 

demonstram que o modelo escolhido apresenta significância estatística de 99,9% para 

quase todas as variáveis. 

Destaca-se ainda que o modelo com as variáveis explicativas relativas ao 

triângulo de restrições de projeto (escopo e custo) apresentam melhores estimadores 

para a variável dependente (tempo, em meses). A característica destes estimadores são 

importantes pois eles serão utilizados para definir os indicadores EXEC1, EXEC2 e 

EXEC3, conforme apresentado na seção 3.5 deste estudo. 

Diante do exposto, considerando os dados coletados com os testes de 

modelos, via regressões lineares, decidiu-se pela inclusão das variáveis explicativas 
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ligadas diretamente ao projeto, ou seja, as variáveis do triângulo de restrições de 

projeto: escopo e custo. 

Segue adiante análises detalhada das variáveis explicativas e que reforçam 

as análises estatísticas via regressão linear. 

 

5.2. Análise das variáveis do triângulo de restrições de projeto 
 

5.2.1. Variável explicativa: valor de investimento (custo) 
 

Esta variável explicativa “valor de investimento” foi objeto de análise de 

três formas: (a) variável contínua, conforme informados na base de dados; (b) logaritmo 

do valor de investimento “LogVI”; e (c) por faixas de valor de investimento, com 

referências da Portarias Interministeriais nº 424 e nº 451 com as opções de “faixa 1”, 

“faixa 2” e “faixa 3”. 

Destas 3 opções de utilização da variável valor de investimento (VI), a 

variável VI em logarítmica apresentou maiores níveis de significância, seguida muito de 

perto pela opção “faixas de valor”. Já a opção de VI em seu estado “natural” (conforme 

informado no banco de dados, variável contínua, em unidades monetárias de reais) 

apresentou menor significância estatística, sendo que em alguns modelos chegou a 

apresentar baixas ou nenhuma significância. 

Considerando a quase igualdade de significância estatística entre “LogVI” e 

“faixa de valor de investimento”, e considerando que a utilização de LogVI permite a 

utilização de análises gráficas com variável contínua, segue abaixo alguns gráficos que 

explicitam a correlação entre o custo da obra e o tempo gasto para execução desta 

mesma obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 53  
 

Gráfico 17 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, 

por valor de investimento (em log), segmentado por faixa de valor e com regressões 

lineares dentro de cada faixa de valor 

 

Elaboração própria. 

 

Gráfico 18 - Dispersão do tempo gasto para atingir 75% de execução física, 

por valor de investimento (em log), segmentado por faixa de valor e com regressões 

lineares dentro de cada faixa de valor 

 

Elaboração própria. 
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Inicialmente, a dispersão dos dados, tanto no ponto de controle de 50% de 

execução física quanto na base de dados do ponto de controle de 75% de execução 

física, apresentam distribuição em diagonal crescente que demonstra a correlação entre 

custo e tempo gasto na execução das obras. 

Esta correlação também é confirmada ao avaliar dentro de cada uma das 

faixas, haja vista que as regressões lineares apresentam retas em diagonal crescente. 

Enquanto na faixa 1, para atingir o ponto de controle de 50%, foram gastos entre 3 e 6 

meses; na faixa 3 os tempos aumentaram, iniciando a regressão linear em 

aproximadamente 12 meses e terminando em mais de 18 meses. 

 

5.2.2. Variável explicativa: modalidade (escopo) 

 

A variável explicativa “modalidade” é categórica e apresenta 5 opções na 

base de dados: Abastecimento de água; Esgotamento Sanitário; Manejo de Águas 

Pluviais; Manejo de Resíduos Sólidos; e Saneamento Integrado. 

Já em relação a inclusão da variável modalidade como proxi para a variável 

“escopo” do triângulo de restrições do projeto, as regressões acima apresentam que a 

inclusão da modalidade ao modelo tem significância estatística.  

Destaca-se, entretanto, que a modalidade “manejo de águas pluviais”, não 

apresentou significância estatística no marco de 50% de execução física. Todavia, ao 

avaliar o segundo ponto de controle (75% de execução física), esta modalidade já 

apresenta níveis de significância de 99% (** 0.01). Este dado aponta para uma 

necessidade de ajuste no estimador desta modalidade no ponto de controle de 50%, haja 

vista a significância nula apurada. 

Outra observação importante é referente à modalidade “manejo de resíduos 

sólidos” que apresentou níveis de significância de 95% (* 0.05) no marco de 75% de 

execução física. 

Em relação às demais modalidades foram apurados altos níveis de 

significância de 99,9% (*** 0.001), para ambas as base de dados para avaliação dos 

pontos de controle de 50% e de 75% de execução física. 

Segue adiante gráficos da correlação entre valor de investimento versus 

tempo gasto para atingir os marcos de 50% e de 75%, segmentado por modalidade. 
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Gráfico 19 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado por faixa de valor e por modalidade de 

investimento, com regressões lineares por modalidade 

 
                Elaboração própria. 

 

Gráfico 20 - Dispersão do tempo gasto para atingir 75% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado por faixa de valor e por modalidade de 

investimento, com regressões lineares por modalidade 

 
               Elaboração própria. 
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Os dados apontam para importância de se fazer um modelo considerando o 

tipo de obra. Verifica-se que o comportamento das obras de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário são muito assemelhados. Já as obras de manejo de resíduos 

sólidos, manejo de águas pluviais e saneamento integrado já apresentam distribuição de 

pontos e de curvas distintas. 

Assim, considerando que as regressões apresentaram altos níveis de 

significância para modalidade: sete ocorrências de nível de significância de 99,9% e 

apenas uma ocorrência de não significância; e considerando os gráficos anteriores que 

ratificam os valores encontrados nas regressões; decidiu-se por também incluir a 

variável modalidade no modelo como proxi para o componente escopo do triângulo de 

restrições do projeto.  

 

5.3. Análise das variáveis explicativas de contexto 
 

5.3.1. Variável explicativa: origem PAC-NPAC 

 

Esta variável explicativa origem (abreviada na base de dados como “orig”) é 

categórica e apresenta duas opções: PAC e NPAC, sendo que a marcação “PAC” se 

refere as obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e a 

marcação “NPAC” trata das obras não incluídas no PAC. 

Em relação à variável origem PAC/Não PAC, embora ela possua bom nível 

de significância 99% (“**”0.01), esta variável se mostrou autocorrelacionada com a 

variável “valor de investimento”. As obras incluídas no Programa de Aceleração do 

Crescimento apresentam maior valor de investimento e as obras do universo Não PAC 

possuem baixos valores de investimento, conforme pode ser constado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 21 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado origem PAC-NPAC 

Elaboração própria. 

 

Este gráfico demonstra tanto a correlação entre aumento de valor de 

investimento com o tempo gasto para atingir 50% de execução física, quanto demonstra 

como as obras do grupo Não PAC são de baixo valor, e consequentemente, atingem o 

marco em menor tempo e que as obras incluídas no PAC são de maior monta, logo 

demandam mais tempo para atingir os 50% de execução física. 

Assim, considerando a autocorrelação entre a variável origem (PAC-NPAC) 

com a variável “valor de investimento”, decidiu-se por não incluí-la no modelo 

estatístico.  

 

5.3.2. Variável explicativa: região 

 

Esta variável explicativa Região também é categórica e apresenta 5 opções 

na base de dados: Norte (10), Nordeste (20), Sudeste (30), Sul (40) e Centro-Oeste (50). 

No que tange a variável “Região”, a regressão linear apontou para uma 

baixa significância das regiões ao modelo e o gráfico adiante ratifica as análises de 

significância estatísticas das regressões, uma vez que contratos de valor de investimento 
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semelhantes e na mesma região apresentam, por vezes, valores de tempo de execução 

distintos para atingir os pontos de controle. Ou seja, não há um padrão de 

comportamento claro por região. 

 

Gráfico 22 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado região 

Elaboração própria. 

 

Considerando a baixa significância estatística desta variável explicativa e a 

dispersão (falta de padrão) entre as regiões, decidiu-se por não incluí-la no modelo 

estatístico.  

5.3.4. Variável explicativa: porte populacional 

 

Esta variável explicativa “porte populacional” foi objeto de estudo tanto sob 

a forma de variável contínua (número de habitantes) do município, quanto em variável 

categórica com 3 opções na base de dados: pequeno porte, médio porte e grande porte, 

conforme parâmetros adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)
20

. 

                                                           
20

 
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000647571114201157141689
9473.pdf (ver página 3) 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006475711142011571416899473.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006475711142011571416899473.pdf
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Esta variável se mostrou autocorrelacionada com a variável “valor de 

investimento”, uma vez que as obras nos municípios de pequeno porte são 

majoritariamente de pequeno valor, e as obras de maior monta estão localizadas nos 

municípios de médio e de grande porte. Sendo que nos valores limites do eixo x, quase 

todos obras são em municípios de grande porte. 

 

Gráfico 23 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado por porte populacional 

Elaboração própria. 

 

Considerando a baixa significância estatística desta variável e considerando 

a autocorrelação com valor de investimento, esta variável não foi incluída no modelo 

estatístico para definição de valores de referência para avaliação de desempenho das 

obras de saneamento básico do Ministério das Cidades. 

 

5.3.5. Variável explicativa: ano de assinatura 

 

Esta variável explicativa “ano assinatura” é numérica e registra o ano da 

obra, conforme o ano de assinatura do instrumento de repasse para execução destas 
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obras. Cabe informar ainda que a base de dados com os contratos mais eficientes 

contém contratos assinados entre 2007 e 2014. 

O gráfico adiante demonstra que esta variável está dispersa e ratifica a baixa 

significância estatística desta variável nas regressões lineares, uma vez que contratos de 

valor de investimento assemelhados e mesma ano de assinatura apresentam, por vezes, 

valores de tempo de execução distintos para atingir o ponto de controle. 

 

Gráfico 24 - Dispersão do tempo gasto para atingir 50% de execução física, por 

valor de investimento (em log), segmentado por ano de assinatura 

 

5.4. Conclusão 
 

Diante do exposto, considerando que as inclusões das variáveis de contexto 

melhoraram marginalmente o coeficiente de determinação dos modelos estatísticos; 

considerando a autocorrelação das variáveis origem (PAC-NPAC) e porte populacional 

com a variável valor de investimento; considerando os gráficos e as baixas 

significâncias estatísticas das variáveis explicativas de contexto de região e de ano de 

assinatura; e por fim; considerando os altos níveis de significância das variáveis 

vinculadas ao conceito de triângulo de restrições de projeto; decidiu-se pela realização 
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de modelo estatístico para definição de valores de referência para avaliação das obras de 

saneamento básico do Ministério com as seguintes variáveis:  

 

Tabela 11 – Quadro final das variáveis utilizadas no modelo  

Variáveis do modelo 
Componentes do triângulo 

de restrições de projeto 

Variável explicativa “faixa de valor” Custo 

Variável explicativa “modalidade” Escopo 

Variável dependente “tempo gasto para atingir o ponto 

de controle de 50% de execução física” 
Tempo 

Variável dependente “tempo gasto para atingir o ponto 

de controle de 75% de execução física” 
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6. DEFINIÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

6.1. Aplicação dos estimadores das regressões lineares 
 

Considerando os valores dos estimadores obtidos com as regressões lineares 

dos modelos relativos aos pontos de controle de 50% e de 75% de execução física, 

conforme exposto na seção 4.1 acima, foram elaboradas as tabelas finais abaixo com os 

tempos de referência para execução das obras de saneamento básico do Ministério das 

Cidades. Ver tabelas abaixo. 

 

Tabela 12 - Tempos estimados para executar 50% da obra 

(em meses, com arredondamentos) 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 3 9 13 

Modalidade Esgotamento Sanitário 7 13 17 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 3 10 14 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 8 14 18 

Modalidade Saneamento Integrado 10 17 21 
Elaboração própria. 

    

 

Tabela 13 - Tempos estimados para executar o terceiro quartil: entre 50% e 75% 

(em meses, com arredondamentos) 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 5 6 9 

Modalidade Esgotamento Sanitário 5 7 9 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 1 2 4 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 4 6 8 

Modalidade Saneamento Integrado 5 5 8 
Elaboração própria. 

  

  

Tabela 14 - Tempos estimados para executar o quarto quartil: entre 75% e 100% 

(em meses, com arredondamentos) 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 5 6 9 

Modalidade Esgotamento Sanitário 5 7 9 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 1 2 4 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 4 6 8 

Modalidade Saneamento Integrado 5 5 8 
Elaboração própria. Valores iguais ao terceiro quartil. 
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 Tabela 15 - Tempos totais estimados para executar toda a obra: 100% 

(em meses, com arredondamentos) 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 13 21 31 

Modalidade Esgotamento Sanitário 17 27 35 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 5 14 22 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 16 26 34 

Modalidade Saneamento Integrado 20 27 37 
Elaboração própria. 

 

Os estimadores finais apurados apresentaram tempos totais de execução que 

aumentam conforme também aumenta a faixa de valor de investimento das obras. Os 

dados confirmam também a importância de se incluir a variável modalidade no modelo, 

haja vista a variação nos tempos de execução entre as modalidades. 

Vale destacar que conforme Motta (2010, p.262-265), o agente planejador 

da obra pode definir curvas S padrão para comparar a execução da obra com uma 

referência pré-definida, sendo que os “valores precisos” e “mais usados” em projetos 

da construção civil apresentam valores de coeficiente I, entre 40% e 60%. Assim, 

recomenda-se que as curvas S padrão utilizem estes valores. 

Matos (2010), Planejamento e controle de obras  

Analisemos cinco opções de curva S padrão: 

a)  O projeto atinge 50% do avanço em 50% do prazo total, 

b)  O projeto atinge 40% do avanço em 50% do prazo total. 

c)  O projeto atinge 60% do avanço em 50% do prazo total. 

d)  O projeto atinge 50% do avanço em 40% do prazo total. 

e)  O projeto atinge 50% do avanço em 60% do prazo total, 

A curva “a” é a mais simétrica de todas. A curva “d” é a 

que se eleva mais cedo, pois há uma concentração maior de 

esforço no início do projeto. A curva “e” é a que se eleva 

mais tarde, pois há uma concentração maior de esforço no 

final do projeto. 

Assim sendo, foi comparado o tempo gasto pelos projetos de saneamento 

para atingir 50% de execução física em relação ao tempo total dos projetos.  

 

               
                                                        

                                                
 

 

Segue adiante tabela 16 com o resultado desta comparação para cada uma 

das modalidades e faixas de valor de investimento. 
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Tabela 16 - Percentual do tempo gasto para atingir 50% de execução física 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 20% 40% 40% 

Modalidade Esgotamento Sanitário 40% 50% 50% 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 60% 70% 60% 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 50% 50% 50% 

Modalidade Saneamento Integrado 50% 60% 60% 
Elaboração própria. 

 

Verificou-se 2 (dois) valores fora do padrão da carteira: (a) abastecimento 

de água, faixa 1, com execução de metade da obra em apenas 20% do tempo; e (b) 

manejo de águas pluviais, faixa 2, com execução da metade da obra somente após 70% 

do tempo, logo com execução da segunda metade em apenas 30% do tempo total de 

execução. Para todos os demais resultados (13 em 15) de tempos gasto para atingir o 

primeiro ponto de controle (metade ou 50%) representou 40%, 50% ou 60% do tempo 

total da obra. 

Considerando que a maioria dos resultados encontrados está dentro da 

referência teórica
21

 de coeficientes I entre 40% e 60%, e considerando a ocorrência de 

apenas dois casos de valores apurados fora da referência teórica (faixa 1/abastecimento 

de água e faixa 2/manejo de águas pluviais, 20% e 70%, respectivamente), optou-se por 

ajustar estes dois casos adotando o mesmo valor de coeficiente apurado nas demais 

faixas da mesma modalidade de investimento. Segue tabela 17 com os valores finais de 

coeficientes I adotados neste trabalho. 

 

Tabela 17 - Percentual do tempo gasto para atingir 50% de execução física 

(ajustado) 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Modalidade Abastecimento de Água 40% 40% 40% 

Modalidade Esgotamento Sanitário 40% 50% 50% 

Modalidade Manejo de Águas Pluviais 60% 60% 60% 

Modalidade Manejo de Resíduos Sólidos 50% 50% 50% 

Modalidade Saneamento Integrado 50% 60% 60% 
Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ver Tabela 14.1 – Limites de utilização dos coeficientes I e S, página 39 deste documento. 
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6.2. Montagem das curvas S de execução 
 

Para a definição das curvas S de execução, foram geradas as curvas S 

utilizando os coeficientes logarítmicos de 40%, 50% e 60%. Em relação ao coeficiente 

de forma S, foram definidos valores que garantissem a passagem mais próxima da curva 

S pelo ponto de controle de tempo gasto para atingir 50% de execução física, bem como 

o tempo total estimado para as obras. Segue abaixo gráficos com as curvas S finais 

apuradas. 

 

Gráfico 25 – Padrão de execução das obras da modalidade abastecimento de água, 

retas e curvas S 

 
Elaboração própria. 

Gráfico 26 - Padrão de execução das obras da modalidade esgotamento sanitário, 

retas e curvas S 

 
Elaboração própria. 
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Gráfico 27 - Padrão de execução das obras da modalidade manejo de águas 

pluviais, retas e curvas S 

 
Elaboração própria. 

 

Gráfico 28 - Padrão de execução das obras da modalidade manejo de resíduos 

sólidos, retas e curvas S 

 
Elaboração própria. 

 

Gráfico 29 - Padrão de execução das obras da modalidade saneamento integrado, 

retas e curva S 

 
Elaboração própria. 
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6.3. Tabelas com valores de referência 
 

Segue adiante as tabelas com o resultado final deste estudo que são os 

valores de referência para avaliação preliminar da eficiência na execução dos 

cronogramas das obras públicas de saneamento básico apoiadas pelo Ministério das 

Cidades. 

Tabela 18 - Valores de referência para obras da modalidade abastecimento de 

água (curva S) 

MÊS 
Faixa 1 

R$ 0 a R$ 0,750 milhões 
Faixa 2 

R$ 0,750 a R$ 5 milhões 
Faixa 3 

R$ 5 a R$ 80 milhões 

0 0,00 0,00 0,00 

1 4,05% 1,71% 1,12% 

2 12,00% 5,13% 3,07% 

3 22,18% 9,69% 5,83% 

4 33,65% 15,10% 9,14% 

5 45,64% 21,17% 12,91% 

6 57,49% 27,73% 17,04% 

7 68,61% 34,61% 21,48% 

8 78,51% 41,68% 26,15% 

9 86,78% 48,80% 30,99% 

10 93,10% 55,85% 35,95% 

11 97,33% 62,70% 40,98% 

12 99,50% 69,26% 46,03% 

13 100,00% 75,40% 51,04% 

14 
 

81,03% 55,99% 

15 
 

86,05% 60,82% 

16 
 

90,39% 65,49% 

17 
 

93,96% 69,97% 

18 
 

96,72% 74,22% 

19 
 

98,64% 78,22% 

20 
 

99,70% 81,93% 

21 
 

100,00% 85,32% 

22 
  

88,38% 

23 
  

91,09% 

24 
  

93,44% 

25 
  

95,41% 

26 
  

97,01% 

27 
  

98,24% 

28 
  

99,12% 

29 
  

99,67% 

30 
  

99,94% 

31 
  

100,00% 

Elaboração própria. 
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Tabela 19 - Valores de referência para obras da modalidade esgotamento sanitário 

(curva S) 

MÊS 
Faixa 1 

R$ 0 a R$ 0,750 milhões 
Faixa 2 

R$ 0,750 a R$ 5 milhões 
Faixa 3 

R$ 5 a R$ 80 milhões 

0 0,00 0,00 0,00 

1 2,65% 0,74% 0,48% 

2 7,91% 2,39% 1,54% 

3 14,81% 4,73% 3,05% 

4 22,83% 7,65% 4,96% 

5 31,57% 11,07% 7,20% 

6 40,68% 14,93% 9,74% 

7 49,87% 19,16% 12,57% 

8 58,84% 23,72% 15,63% 

9 67,36% 28,54% 18,91% 

10 75,19% 33,57% 22,39% 

11 82,13% 38,77% 26,03% 

12 88,04% 44,07% 29,82% 

13 92,79% 49,43% 33,72% 

14 96,31% 54,79% 37,72% 

15 98,59% 60,11% 41,79% 

16 99,74% 65,32% 45,91% 

17 100,00% 70,37% 50,04% 

18  75,21% 54,18% 

19  79,79% 58,29% 

20  84,05% 62,35% 

21  87,92% 66,34% 

22  91,36% 70,23% 

23  94,31% 73,99% 

24  96,71% 77,60% 

25  98,50% 81,04% 

26  99,61% 84,28% 

27  100,00% 87,29% 

28   90,04% 

29   92,52% 

30   94,69% 

31   96,53% 

32   98,01% 

33   99,09% 

34   99,77% 

35   100,00% 

Elaboração própria. 
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Tabela 20 - Valores de referência para obras da modalidade manejo de águas 

pluviais (curva S) 

MÊS 
Faixa 1 

R$ 0 a R$ 0,750 milhões 
Faixa 2 

R$ 0,750 a R$ 5 milhões 
Faixa 3 

R$ 5 a R$ 80 milhões 

0 0,00 0,00 0,00 

1 9,58% 1,13% 0,65% 

2 29,89% 3,67% 2,12% 

3 55,81% 7,30% 4,22% 

4 82,28% 11,90% 6,85% 

5 100,00% 17,39% 9,98% 

6  23,70% 13,55% 

7  30,80% 17,53% 

8  38,64% 21,89% 

9  47,21% 26,58% 

10  56,46% 31,59% 

11  66,38% 36,89% 

12  76,96% 42,43% 

13  88,17% 48,19% 

14  100,00% 54,14% 

15   60,22% 

16   66,40% 

17   72,63% 

18   78,82% 

19   84,89% 

20   90,70% 

21   96,01% 

22   100,00% 

Elaboração própria. 

 

 

 

Tabela 21 - Valores de referência para obras da modalidade manejo de resíduos 

sólidos (curva S) 

MÊS 
Faixa 1 

R$ 0 a R$ 0,750 milhões 
Faixa 2 

R$ 0,750 a R$ 5 milhões 
Faixa 3 

R$ 5 a R$ 80 milhões 

0 0,00 0,00 0,00 

1 1,57% 0,59% 0,33% 

2 5,06% 1,91% 1,13% 

3 9,96% 3,80% 2,32% 

4 16,01% 6,17% 3,86% 

5 22,98% 8,97% 5,72% 

6 30,68% 12,16% 7,87% 

7 38,92% 15,70% 10,29% 

8 47,50% 19,55% 12,97% 

9 56,22% 23,69% 15,88% 

10 64,87% 28,07% 19,01% 

11 73,23% 32,68% 22,33% 
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12 81,04% 37,48% 25,83% 

13 88,03% 42,44% 29,48% 

14 93,86% 47,51% 33,28% 

15 98,10% 52,68% 37,19% 

16 100,00% 57,90% 41,20% 

17  63,13% 45,29% 

18  68,33% 49,44% 

19  73,45% 53,62% 

20  78,43% 57,80% 

21  83,21% 61,98% 

22  87,72% 66,11% 

23  91,85% 70,17% 

24  95,47% 74,14% 

25  98,36% 77,98% 

26  100,00% 81,66% 

27   85,15% 

28   88,40% 

29   91,39% 

30   94,04% 

31   96,32% 

32   98,15% 

33   99,44% 

34   100,00% 

Elaboração própria. 

 

 

 

Tabela 22 - Valores de referência para obras da modalidade saneamento integrado 

(curva S) 

MÊS 
Faixa 3 

R$ 5 a R$ 80 milhões 

0 0,00 

1 0,24% 

2 0,84% 

3 1,72% 

4 2,86% 

5 4,24% 

6 5,85% 

7 7,67% 

8 9,69% 

9 11,90% 

10 14,28% 

11 16,84% 

12 19,56% 

13 22,42% 

14 25,42% 
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15 28,55% 

16 31,80% 

17 35,16% 

18 38,61% 

19 42,15% 

20 45,76% 

21 49,43% 

22 53,15% 

23 56,90% 

24 60,67% 

25 64,43% 

26 68,19% 

27 71,91% 

28 75,57% 

29 79,15% 

30 82,63% 

31 85,98% 

32 89,15% 

33 92,10% 

34 94,78% 

35 97,11% 

36 98,96% 

37 100,00% 

Elaboração própria. 
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7. APLICAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

7.1. Regras de cálculo aplicadas 
 

Este capítulo apresentará a avaliação de desempenho da carteira de obras de 

saneamento básico do Ministério utilizando dos valores de referência definidos na curva 

S padrão, conforme tabelas do capítulo 5, seção 5.4. 

Para realizar a avaliação de desempenho das obras de saneamento básico do 

Ministério das Cidades foi procedida consulta na base de dados do Sistema de 

Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI) do Ministério das Cidades para 

extrair os contratos de saneamento básico, aplicando as seguintes regras. 

Data de referência. A base de dados é relativo a execução das obras em 

janeiro de 2017. 

Modalidades. Foram incluídas as modalidades (a) abastecimento de água; 

(b) esgotamento sanitário; (c) manejo de águas pluviais; (d) manejo de resíduos sólidos; 

e (e) saneamento Integrado. As demais modalidades foram excluídas. 

Faixa de valor de investimento: incluídas as faixas 1, 2 e 3 (entre R$ 0 e 

R$ 80 milhões). Excluídas as faixas superiores excluídas (acima de R$ 80 milhões) e 

faixas 1 e 2, no caso de saneamento integrado.  

Fonte de recursos: incluídos os contratos apoiados com recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU).  

Situação do contrato: todos os contratos da carteira, exceto os contratos 

com situação indeferida, em estudo, em contratação, desativada, extinta, cancelado, 

distratado.   

Situação da obra: todas as obras da carteira, salvo as obras com situação 

cancelada. 

Data de assinatura: incluídos contratos assinados a partir de 1º de janeiro 

de 2007. 

Apuração do tempo de execução do contrato. Para apurar o tempo gasto 

de execução das obras foram aplicadas as seguintes fórmulas: 

Para as obras já concluídas 
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A: a divisão por trinta converte tempo de dias para meses 

B: a subtração desconta o prazo de 12 meses previstos para iniciar a execução da obra. 

 

Para as obras não concluídas 

       
                                                 

   
     

A: a divisão por trinta converte tempo de dias para meses 

B: a subtração desconta o prazo de 12 meses previstos para iniciar a execução da obra. 

 

 

A utilização da curva S para avaliação de projeto permite tanto análise de 

desempenho de execução (em termos de percentual de trabalho realizado) quanto de 

desempenho de prazo (nível de atraso do projeto). Esta informação pode ser obtida 

comparando a curva S padrão com a curva real de execução do projeto tanto 

verticalmente quanto horizontalmente. 

 

Figura 17 – Formas de avaliar o desempenho utilizando a Curva S 

 
. Elaboração própria. 

 

7.2. Valor previsto e a análise de desempenho da execução do 

projeto 
 

A definição do valor previsto de execução física é de suma importância, 

pois o indicador de desempenho será apurado dividindo o percentual de execução física 
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realizada com o percentual de execução física prevista. Assim, valores de desempenho 

iguais a 1 (ou 100%) significa que a obra está sendo executada conforme previsto; 

valores  de desempenho inferiores a 1 (ou 100%) demonstra que a obra está sendo 

realizada abaixo do previsto; e valores de desempenho superiores a 1 (ou 100%) 

evidencia execução acima do previsto. 

No caso das obras com tempo de execução igual ou inferiores ao tempo total 

estimado para a obra, foram adotados os valores das curvas S de referência definidos 

neste trabalho (capítulo 5, seção 5.4). Para as obras com tempo de execução superior ao 

tempo total estimado de execução da obra foi realizada a continuação dos valores 

previstos das curvas S apuradas. Esta continuidade dos valores acima de 100% é para 

permitir que o atraso na conclusão das obras impacte o indicador de desempenho. 

Por exemplo, uma obra de abastecimento de água, faixa de valor 1 (valor de 

investimento inferior a R$ 750 mil); com previsão de término em 13 meses; e que no 

décimo terceiro mês apresentava 50% (cinquenta por cento) de execução física. O 

desempenho será apurado da seguinte forma: 

 

                   
             

             
                   

 

Todavia, se esta mesma obra atingir 100% de execução somente no 26º 

(vigésimo sexto) mês de execução, ao apurar o indicador sem realização de ajustes no 

valor previsto, a apuração seria da seguinte forma: 

 

                   
              

             
                    

 

Nota-se que ao se limitar os valores previstos de execução física em 100% 

gera-se uma distorção na apuração do desempenho, pois uma obra que gastou o dobro 

do tempo previsto apresentará melhora no indicador de desempenho ao longo do 13º ao 

26º mês. Todavia, de fato, não houve melhora alguma. Assim, o indicador de 

desempenho deve ter correspondência com a variável tempo gasto na execução da obra 

para evitar conclusões incorretas. Segue figura xx que ilustra graficamente o ajuste 

necessário no tempo previsto uma vez atingido o marco de conclusão da obra (100%). 
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Figura 18 – Ajuste dos valores previstos de execução física 

 
Elaboração própria. 

 

O ajuste dos valores previstos de execução física após o marco de conclusão 

da obra (100%) consiste basicamente em permitir a continuidade do avanço do 

percentual previsto de execução no tempo mantendo o mesmo comportamento da curva 

S padrão definida. Ou seja, um acoplamento de uma curva S à outra curva S. Segue 

adiante, exemplo dos valores previstos ajustados de execução física para esta 

modalidade de abastecimento de água, faixa 1. 

 

Tabela 23 – Ajuste dos valores previstos de execução física 

Tempo de execução 

(mês) 

Percentual previsto de 

execução física 
Comentário 

1 4,05% Valor de referência para o mês 1 

2 12,00% Valor de referência para o mês 2 

3 22,18% Valor de referência para o mês 3 

... ...  

13 100,00% Valor de referência para o mês 13 

14 104,05% 100% + referência para o mês 1 

15 112,00% 100% + referência para o mês 2 

16 122,18% 100% + referência para o mês 3 

... ...  

26 200,00% 100% + referência para o mês 13 

... ...  
Modalidade Abastecimento de Água; faixa 1. 

 

Ao apurar, agora, o desempenho com os valores previstos de execução física 

ajustados é possível manter o indicador de desempenho aderente à realidade da 

execução da obra. Ademais, o ajuste no percentual previsto permite ao técnico ou gestor 

do Ministério das Cidades um claro dimensionamento do nível do atraso da obra, em 

termos de percentual de execução física. Segue adiante cálculo do indicador de 

desempenho desta obra exemplificativa com previsto ajustado. 
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Com vista a tornar o indicador de desempenho adequado e capaz de refletir 

os atrasos na conclusão das obras, e permitir uma correta análise de desempenho da 

obra, esta regra de cálculo foi incorporada neste trabalho de avaliação de desempenho 

das obras de saneamento básico do Ministério das Cidades. 

Segue adiante comparação do desempenho na execução das obras mais 

recentes que apresentam valores previstos abaixo de 100% versus o desempenho de 

obras com valores previstos igual ou superior a 100% (valores previstos sem ajuste 

versus valores previstos ajustados com acoplamento de curvas S).  Os dados apontam 

para ritmos de execução similares, uma vez os dois grupos oscilaram próximo à media 

geral da carteira de obras de saneamento (26%). 

 

Tabela 30 – Desempenho das obras de saneamento, por valor previsto 

Valor previsto  

Curva S padrão 

Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

Menor do que 

100% 
14,72 54,26 -39,54 27,1% 220 

Maior ou igual a 

100% 
72,69 301,64 -228,95 24,1% 916 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

  

 

7.3. Valores apurados de desempenho da execução do projeto 
 

Ao apurar o comportamento de execução dos contratos de saneamento 

básico do Ministério das Cidades com as curvas S definidas no capítulo 5, seção 5.4, foi 

detectado baixo desempenho na execução das obras. 

As obras da carteira de saneamento apresentaram execução física realizada 

de 66%. Porém, em razão dos elevados tempos gastos na execução, daria para fazer 

duas vezes e meia estas obras (253%), conforme curva S padrão.  Assim, o desempenho 

é de 26% (vinte e seis por cento) de execução física em relação a execução prevista 

estimada (curva S padrão).  
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Tabela 24 – Desempenho geral das obras de saneamento 

GERAL 
Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

SANEAMENTO 66,09 253,73 -187,64 26,0% 1.136  

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Ao segmentar pelas modalidades de saneamento, constata-se que as obras 

estão apresentando desempenho da ordem de trinta por cento; sendo que as obras de 

manejo de águas pluviais foram a principal responsável por colocar a média geral de 

saneamento em valores abaixo de 30%. 

 

Tabela 25 – Desempenho das obras de saneamento, por modalidade 

MODALIDADES 
Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

Abastecimento de 

Água 
65,67 213,19 -147,52 30,8% 305 

Esgotamento 

Sanitário 
55,51 175,62 -120,11 31,6% 344 

Manejo de Águas 

Pluviais 
75,42 402,64 -327,23 18,7% 299 

Manejo de 

Resíduos Sólidos 
92,90 300,14 -207,23 31,0% 61 

Saneamento 

Integrado 
60,94 189,81 -128,88 32,1% 127 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Já ao segmentar as obras de saneamento por tamanho de empreendimento 

(faixa de valor de investimento), constata-se que as obras de menor vulto apresentam 

pior desempenho. Assim, as obras da faixa 1 apresentam valor menor do que a média 

geral de saneamento (26%) e as obras das faixas 2 e 3 estão com valores superiores à 

média de saneamento.  

 

Tabela 26 – Desempenho das obras de saneamento, por faixa de valor 

Faixa de valor 
Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

real/prev 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

Faixa1 93,33 472,22 -378,89 19,8% 214 

Faixa2 76,96 269,07 -192,11 28,6% 203 

Faixa3 54,92 184,38 -129,46 29,8% 719 
Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Ao separar as obras por origem, ou seja, se são originárias da carteira do 

PAC ou da carteira Não PAC, o desempenho da carteira PAC apresenta melhor 

desempenho do que a carteira Não PAC. 
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Tabela 27 – Desempenho das obras de saneamento, por origem 

Origem 

PAC/NPAC 

Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

PAC 61,03 206,56 -145,53 29,5% 911 

NPAC 86,58 444,74 -358,15 19,5% 225 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Ao analisar o desempenho por região, os desempenhos são muito próximos, 

sendo que o sudeste apresenta o melhor desempenho (29%), seguido pelo centro-oeste 

(26%). As demais regiões mostraram desempenho em torno de 23% de execução 

realizada sobre a prevista. 

 

Tabela 28 – Desempenho das obras de saneamento, por região 

Região 
Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

N 55,86 236,26 -180,41 23,6% 108 

NE 61,22 258,65 -197,43 23,7% 339 

SE 72,67 244,03 -171,36 29,8% 407 

S 58,08 253,81 -195,73 22,9% 146 

CO 75,27 284,32 -209,05 26,5% 136 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Na avaliação do desempenho por porte populacional do município, os 

municípios de menor porte apresentam pior desempenho e os municípios de maior porte 

apresentam melhor desempenho. 

 

Tabela 29 – Desempenho das obras de saneamento, por porte populacional 

.Faixa de valor 
Média da exec 

realizada 

Média da exec 

prevista 

Diferença 

[real-prev] 

Desempenho 

[real/prev] 

Qtd 

contratos 

Pequeno porte 82,72 426,67 -343,95 19,4% 109 

Médio porte 64,05 267,64 -203,59 23,9% 347 

Grande porte 64,47 218,92 -154,45 29,4% 680 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

7.3. Valor previsto e a análise de desempenho dos prazos do 

projeto 
As análises abaixo buscam avaliar o desempenho no cumprimento de 

prazos, ou seja, a avaliação não tem como parâmetro a relação entre percentual 

realizado versus previsto (análise vertical da curva S), conforme seção anterior. Nesta 

seção, é procedida a análise horizontal da Curva S padrão versus a efetiva execução das 

obras.  
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Para esta análise é feita o cálculo do tempo necessário para realizar a 

execução física informada na base, conforme curva S padrão. Exemplificando, para 

avaliar uma obra de esgotamento sanitário, faixa 2, que tenha percentual de execução de 

53%, deve-se consultar a tabela de curva S padrão para obter a informação do tempo 

previsto necessário para atingir este nível de execução física de 53%. A tabela de curva 

S padrão para esta modalidade e esta faixa de valor de investimento, dispõem que a 

estimativa é de alcançar este nível de execução física em 7 meses. Assim, basta 

comparar o tempo real gasto na execução da obra com a referência de tempo da curva S 

padrão. Caso o tempo gasto seja maior do que a referência (7 meses), então a obra está 

atrasada; caso seja menor do que a referência a obra está adiantada. Seguem os números 

apurados neste trabalho. 

A análise inicial de toda a carteira de saneamento detectou um atraso médio 

de 37 meses nas obras. Considerando o valor médio de execução realizada de 66%, o 

tempo médio previsto na curva S padrão para atingir este nível de execução é de 15,5 

meses. Todavia, as obras gastaram 53 meses para atingir estes mesmos 66%. 

Tabela 31 – Atraso médio das obras de saneamento. 

GERAL 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obra 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

Saneamento 66,09 25,82 15,51 53,04 37,53 1.136  

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Ao segmentar por modalidade, constata-se que os atrasos apurados estão 

próximos da média geral da carteira, com exceção para as obras de saneamento 

integrado que apresentam atraso médio de 48 meses. 
 

Tabela 32 – Atraso médio das obras de saneamento, por modalidade. 

MODALIDADES 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

Abastecimento de 

Água 
65,67 26,63 15,81 52,34 36,53 305 

Esgotamento 

Sanitário 
55,51 33,03 17,52 55,52 38,00 344 

Manejo de Águas 

Pluviais 
75,42 13,46 9,31 42,59 33,27 299 

Manejo de 

Resíduos Sólidos 
92,90 18,46 16,95 54,03 37,08 61 

Saneamento 

Integrado 
60,94 37,00 23,24 72,09 48,85 127 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 
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Já ao segmentar a carteira por faixa de valor de investimento, verifica-se que 

as obras de menor porte (faixa 1) apresentam atrasos inferiores às demais modalidades. 

 

Tabela 33 – Atraso médio das obras de saneamento, por faixa de valor. 

Faixa de valor 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

Faixa1 93,33 9,01 8,40 35,18 26,78 214 

Faixa2 76,96 21,65 16,60 56,30 39,70 203 

Faixa3 54,92 32,01 17,32 57,43 40,11 719 
Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Analisando, de forma combinada os atrasos por modalidade e por faixa de 

valor, destacam-se as obras de abastecimento de água, faixa 1 que apresentou o menor 

atraso; bem como as obras de saneamento integrado, faixa 3 e esgotamento sanitário, 

faixa 2 que apresentaram maiores atrasos. 

 

Tabela 34 – Atraso médio das obras de saneamento, por modalidade e faixa de 

valor. 

Modalidade/faixa 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

Abastecimento de 

Água/faixa1 
92,99 13,00 11,86 29,93 18,07 29 

Abastecimento de 

Água/faixa2 
78,33 21,00 16,27 55,67 39,40 81 

Abastecimento de 

Água/faixa3 
56,35 31,00 16,20 54,29 38,09 195 

Esgotamento 

Sanitário/faixa1 
97,44 17,00 16,20 43,40 27,20 10 

Esgotamento 

Sanitário/faixa2 
73,30 27,00 19,47 62,84 43,37 62 

Esgotamento 

Sanitário/faixa3 
49,91 35,00 17,13 54,30 37,17 272 

Manejo de Águas 

Pluviais/faixa1 
92,26 5,00 4,56 29,67 25,12 129 

Manejo de Águas 

Pluviais/faixa2 
77,01 14,00 11,40 47,22 35,82 45 

Manejo de Águas 

Pluviais/faixa3 
57,46 22,00 13,47 54,25 40,78 125 

Manejo de Resíduos 

Sólidos/faixa1 
95,65 16,00 15,28 52,13 36,85 46 

Manejo de Resíduos 

Sólidos/faixa2 
84,48 26,00 22,07 59,87 37,80 15 

Saneamento 

Integrado/faixa3 
60,94 37,00 23,24 72,09 48,85 127 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 
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Ao avaliar o tempo médio de atraso, por origem PAC ou Não PAC, os 

contratos do PAC apresentam atrasos maiores. Neste ponto, conforme já exposto 

anteriormente neste trabalho, há uma autocorrelação entre a origem do contrato 

(PAC/NPAC) e a faixa de valor de investimento, haja vista que as obras do universo de 

contratos Não PAC são, em sua maioria, de pequeno porte (faixa 1) e as obras do PAC 

são de maior porte (faixas superiores). 

 

Tabela 35 – Atraso médio das obras de saneamento, por origem. 

Origem 

PAC/NPAC 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

PAC 61,03 29,50 17,14 57,20 40,06 911 

NPAC 86,58 10,96 8,92 36,19 27,27 225 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Em relação às regiões, os dados apurados demonstram que a região sudeste 

apresenta menor nível de atraso das obras de saneamento e que as regiões Norte e 

Nordeste apresentam os maiores atrasos na execução das obras. 

 

Tabela 36 – Atraso médio das obras de saneamento, por região. 

Região 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

N 55,86 28,95 14,95 59,51 44,56 108 

NE 61,22 28,41 16,36 59,44 43,08 339 

SE 72,67 23,54 15,47 47,40 31,93 407 

S 58,08 23,98 12,16 49,03 36,88 146 

CO 75,27 25,74 17,55 53,10 35,55 136 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

Por fim, a segmentação por porte populacional também tem correlação com 

a faixa de valor de investimento, conforme apresentado anteriormente neste trabalho. A 

correlação decorre do fato de que as obras nos pequenos municípios são 

majoritariamente de menor porte e as obras em municípios médios e grandes já são, em 

sua maioria, de maior vulto (faixas superiores de valor de investimento). De todo modo, 

a análise dos tempo médios de atraso das obras de saneamento segmentado por porte 
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populacional apresentou comportamento de atrasos menores nos municípios de pequeno 

porte e atrasos maiores nos municípios de grande porte.  

 

Tabela 37 – Atraso médio das obras de saneamento, por porte populacional 

Faixa de valor 

Média da 

exec 

realizada 

Tempo médio 

previsto para 

conclusão da 

obras 

Tempo médio 

previsto para 

atingir 

execução 

realizada 

Tempo 

médio 

gasto na 

execução 

Atraso 

médio 

Qtd 

contratos 

Pequeno porte 82,72 14,14 9,63 38,72 29,08 109 

Médio porte 64,05 24,32 13,37 48,69 35,32 347 

Grande porte 64,47 28,46 17,55 57,55 40,00 680 

Elaboração própria. Fonte SACI e tabelas de referência de Curva S padrão. 

 

 

7.4. Conclusão das análises de desempenho 
 

Diante de todo o exposto, entende-se que há baixo desempenho na execução 

das obras de saneamento básico, lastreados com recursos do Orçamento Geral da União, 

no Ministério das Cidades. A tabela e o gráfico a seguir apresentam a distribuição do 

desempenho das obras de saneamento, por quartis, e expõem a grande quantidade de 

contratos com desempenho abaixo de 25% e entre 25%-50% em relação à curva S 

padrão. 

 

Tabela 38 e gráfico 30 – Distribuição do desempenho das obras 

 

Desempenho Qtd contratos 

0% - 24,99% 531 

25% - 49,99% 373 

50% - 74,99% 104 

75% - 99,99% 43 

100% ou mais 74 

Dentro do prazo de início 

de obra 11 

Elaboração própria. Fonte SACI e 

tabelas de referência de Curva S padrão 

 

Os dados apurados neste trabalho também demonstram que as obras 

apresentam atraso médio que orbitam em torno de 37 meses ou 3,1 anos quando 

comparado com a curva S padrão constantes do capítulo 5, seção 5.4. Sendo que o 
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maior atraso apurado está relacionado às obras de saneamento integrado com atraso de 

48 meses (4 anos) e o menor atraso é relativo às obras de abastecimento de água de 

menor vulto (faixa 1) com 18 meses de atraso.  

Assim, faz-se necessário que sejam procedidas análises complementares 

para avaliar as causas deste baixo desempenho na execução das obras de saneamento, 

bem como realização das medidas corretivas necessárias. 

A implantação de uma curva S padrão no Sistema de Acompanhamento e 

Controle de Investimento (SACI) do ministério permitirá que tanto técnicos quanto 

tomadores de decisão procedam a geração de relatórios, a qualquer tempo, de quais 

obras estão com baixo desempenho, bem como quantificar o baixo desempenho em 

termos numéricos. Estes relatórios são de grande importância para melhor focalizar os 

esforços das equipes de trabalho na análise dos contratos constantes da carteira de obras 

do MCidades. A rápida identificação dos contratos ineficientes e seu nível de 

ineficiência permitem que os gestores tomem decisões mais qualificadas sobre a gestão 

da carteira de obras do Ministério das Cidades.  

Ao cabo a aplicação das curvas S padrão de forma automatizada em sistema 

corporativo de acompanhamento e controle de obras poderá contribuir para a melhoria 

da eficiência e da qualidade do gasto público no Ministério das Cidades. 
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