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Despre conţinutul prezentării
•
•
•
•
•
•
•

O mică istorie a conceptului de EVM
Baza teoretică a conceptului de EVM
Practica utilizării conceptului de EVM
O mică digresiune asupra valorii
Evaluarea valorii economice
Descrierea noului model de EBVM
Aplicarea EBVM în dezvoltarea de software

EVM - puţină istorie ...
“Să nu uiţi Darie ! ” – Desculţ, Zaharia Stancu
1890 – instrument de raportare în fabricile de producţie
1962 – PERT – Tehnica de evaluare şi control al programelor
1967 - 1996 – C/SCSC Criteriile sistemelor de control cost/timp
1998 – Earned Value Mngt. – standardul AINSI / EIA 748 / 98A

Aplicarea EVM în forme simplificate în companii private

EVM - critica raţiunii pure ...
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EVM – critica raţiunii practice …
“Dacă EVM este atît de bun ... de ce nu este folosit în toate proiectele ?” – HBR editor

1. Utilizează termeni şi concepte “fuzzy”
2. Utilizează 32 de criterii pentru definire (X12)
3. Datele calculate la 20% oferă predicţii clare
asupra unei finalităţi... dezastruoase,imagine
respinsă de manageri(Fleming şi Koppelman)
4. Necesită o definire exhaustivă a livrabilelor
5. Activităţile trebuie să fie nerecurente
6. Activităţile (livrabilele) îşi “cîştigă” valoarea
(banii) bugetată, chiar dacă clientul nu îşi
“cîştigă” valoarea de utilizare a livrabilelor

Pînă la urmă, cine şi ce cîştigă ?

Valoarea economică
a beneficiarului
investiţii de capital

Valoarea economică
a furnizorului
Profit din exploatare

creşterea + dezvoltarea
+ eficientizarea
afacerilor curente

Creşterea capabilităţii
(financiare + de exploatare)
de a genera valoare
pentru afacerea clienţilor

Valoarea economică
modelul liniar, stabil şi determinist

Cum estimăm valoarea unui proiect
cu modelul determinist ?
•

Valoarea este estimată pe 2 componente:
– Beneficiile aduse de proiect derulării afacerii
– Costurile necesare derulării proiectului

•
•
•

Valoarea este estimată o singură dată pe
perioada proiectului (la început);
Beneficiile şi costurile sunt foarte clare;
Factorii de risc nu influenţează decît costurile
prin adaugarea “rezervei manageriale” (MR).

Numai banii vorbesc …
• Economic, beneficiile şi costurile unui proiect sunt
privite ca un cont de profit şi pierderi (P&L);
• Evaluarea valorii economice se face numai prin
exprimarea lor în bani;
• Reflecţia contului P/P al proiectului în bani este
fluxul de numerar al proiectului (eng. Cash Flow);
• Procesul de actualizarea a valorii banilor ce vor fi
încasaţi în viitor la valoarea de azi, generează fluxul
de numerar actualizat (eng.Discounted Cash Flow)
şi nu cuprinde investiţia iniţială;
• Dacă se scade investiţia iniţială din FNA, se obţine
valuarea netă actualizată (eng.NPV) a proiectului.

Valoarea economică a unui proiect
Fluxului de Numerar Actualizat (DCF)
Valoarea Netă Actualizată (NPV)
FNA = Σ Cn / (1+i)n
VNA = C0 +
•
•
•
•

Σ Cn / (1+i)n

C0 valoarea investiţiei iniţiale (-)
Cn flux de numerar (+venituri şi- cheltuieli)
i rata de cost al capitalului pe o perioadă
n numărul perioadei de calcul

Valoarea
Ratei Interne de Profitabilitate
a investiţiei (Internal Rate of Return)

Σ Cn / (1+RIP)n

=0

• Cn flux de numerar (+venituri şi - cheltuieli)
• n numărul perioadei de calcul
• RIP – rata de actualizare pentru care valoarea
actualizată a veniturilor este egală cu valoarea
actualizată a cheltuielilor
• RIP > i (rata de cost al capitalului)

Valorile centrale în
proiectele Agile
• Creşterea rentabilităţii investiţionale (ROI) prin livrarea unui
flux continuu de valoare economică creată;
• Livrarea unor rezultate sigure prin angajarea clienţilor într-o
colaborare continuă şi o asumare colectivă;
• Gestionarea incertitudinii prin iteraţii, anticipare şi adaptare;
• Încurajarea creativităţii şi inovaţiei prin recunoaşterea unei
singure surse de valoare economică – omul - şi prin crearea
unui mediu organizaţional care să le permită acest lucru;
• Mărirea performanţei prin răspunderea colectivă asupra
rezultatelor şi prin responsabilitatea comună pentru eficienţa
echipei;
• Imbunatăţirea eficienţei şi solidităţii afacerii prin strategii,
procese şi practici specifice, adaptate contextului de business

Valoarea economică creată de un
proiect cu modelul neliniar, dinamic
şi în condiţii de incertitudine

Cum estimăm valoarea creată de
proiect cu modelul neliniar ?
•

Valoarea este estimată pe 3 componente
– Beneficiile aduse de proiect derulării afacerii
– Costurile necesare derulării proiectului
– Flexibilitatea - opţiuni de investiţie graduală

•
•

Valoarea fiecărei componente este “filtrată”
de influenţa factorilor de risc asupra lor
Valoarea creată de proiect captează o
valoare adiţională datorată incertitudinii
(oportunităţi strategice, proces de învăţare si
agilitatea de a răspunde schimbării)

Riscul ... inamicul public nr.1!
Riscul de piaţă(sistematic):

Riscul privat (nesistematic)

Cum merge economia?
Sunt sigure costurile fixe?
Cum evoluează rata
dobînzii pe termen scurt?
Cît şi cum vor plăti clienţii?
Cum evoluează preţurile pe
piaţa de muncă ?

Sistare proiect
Mărire timp de execuţie
Fluctuaţie de personal
Schimbare procese
operaţionale
Schimbare tehnologie
Analiza cerinţelor greşită
Rata defectelor mare

Cum influenţează riscurile
valoarea netă actualizată a proiectului
,5
=0

= 100 - Probleme tehnice rezolvate

P opt

VNA
Pp

es =

0,5

= 0 - Probleme tehnice nerezolvate

VNA = Nopt x Popt + Npes x Ppes / (1+i)n
= 100 x 0,5 + 0 x 0,5 / (1 + 0,15)2 = 50 / (1,15)2
Popt probabilitatea de a obţine numerarul optimist
Nopt numerar optimist
Ppes probabilitatea de a nu obţine (estimaţie de risc privat)
Npes numerar pesimist
i= 0,15 - rata de cost al capitalului + estimaţie pt. riscul de piaţă
n = 2 ani - numărul perioadei de calcul

Să optăm pentru definiţii ...
• Opţiunea financiară şi reală – este o formă a derivativelor
• Valoarea unei opţiuni financiare – preţul plătit pentru achiziţia
sa – depinde de valoarea unui bun de bază (preţul acţiunii la
bursă, rata de schimb sau preţul unui bun real)
• Valoarea unei opţiuni reale – preţul plătit pentru achiziţia sa –
depinde de valoarea bunului de bază, ce reprezintă un bun
real (acţiunea sau, de obicei, un flux de numerar viitor)
• Call option – se referă la dreptul, fără o obligaţie simetrică, de
a cumpăra un bun riscant la un preţ prestabilit – numit strike
price sau exercise price – la sau înainte de o data viitoare –
numită data de expirare a opţiunii (expiration date sau
maturity date)
• Preţul de cumpărare al unei opţiuni (current price) diferă de
preţul opţiunii la maturitate (strike price).

Iarăşi puţină istorie ...despre opţiuni
• 1300 – japonezii tranzacţionau recolta viitoare
de orez pe baza unui preţ negociat înainte;
• 1600 – olandezii tranzacţionau recolta viitoare
de lalele tot pe baza unui preţ negociat înainte;
• 1970 – americanii au introdus la bursa din
New-York tranzacţionarea derivativelor-opţiuni
• 1990 – febra investiţiilor (urmată de crah) în
derivativele acţiunilor pentru dotcom s-a numit
“Mania lalelelor” (tulip mania)

Hai să jucăm la bursa...americană !
T2

T1

75

Creşte

50

45

Acum

Exercitare

Preţ curent (T1)
= 50 USD
Preţ exercitare = 45 USD

35
Scade
6 luni

Beneficiul la maturitatea opţiunii: dacă creşte la 75
Preţ curent (T2) – Preţ exercitare 75 – 45 = 30 USD
Valoarea opţiunii la expirare
30 USD

dacă scade la 35
35 – 45 = - 10 USD
0 USD

Evaluarea opţiunii : Cît ar trebui să plătesc pentru a cumpăra acum opţiunea ?

Ce factori influenţează valoarea
unei opţiuni ?
Rata
dobînzii

Valoarea
curentă
Volatilitatea
(riscul total)

Zona de
Exercitare
raţională

Valoarea de
exercitare

Timpul
de
expirare

Ecuaţia Black - Scholes
C = N(d1) x M – N(d2) x L exp(-rf x t)
M
σ2
ln ----- + t rf + ---N
2

d2 = d1 – σ √ t

d1 = --------------------------------σ√t

C = Valoarea unei opţiuni de cumpărare a unui bun riscant
L = Preţul de exercitare al opţiunii (strike price)
t = Timpul pînă la expirarea opţiunii
rf = Rata dobînzii fără risc
M = Preţul curent al bunului
σ = Volatilitatea (deviaţia standard a ratei de recuperare a investiţiei intr-un bun)
N(.) = Funcţia de distribuţie statistică normală cumulativă

Concepte utilizate în determinarea
soluţiei ecuaţiei Black - Scholes
• Portofoliul replicativ – evoluţia unei opţiuni
poate fi reprodusă de un portofoliu ce
conţine o anumită parte din bunul de bază
şi un împrumut fără risc pentru a finanţa
achiziţia bunului respectiv;
• Legea unui singur preţ sau fără arbitraj –
care afirmă că o piaţă eficientă suferă de
lipsa banilor.

Să luăm un exemplu...
Client
mulţumit

15 USD (preţ curent)
Beneficiul adus
de implementarea unei cerinţe,
al cărei cost actual de implementare
este 10 USD (preţ exercitare)

Incertitudine mare
Client
nemulţumit
bani şi timp
pierduţi

Mutatis mutandis ...
Variabilă
B-S

Valoare

Explicaţie

M

15 USD

Preţul curent al bunului de bază
Valoarea actualizată a beneficiilor obţinute din implementarea
unei cerinţe

L

10 USD

Preţul de exercitare al opţiuni
Costul implementării cerinţei

rf

0,05

Rata dobînzii fără risc (titluri de stat)
Costul oportunităţii de implementare: beneficiul dacă costul
implementării ar fi fost investit în titluri fără risc

t

1an

Perioada de expirare a opţiunii
Perioada de expirare a deciziei de implementare a cerinţei

σ

1

Volatilitatea bunului de bază
Volatilitatea beneficiului generat de implementarea cerinţei

C

7,87
USD

Valoarea opţiunii calculată cu formula Black-Scholes
Valoarea timpului de aşteptare înainte de implementarea cerinţei

Evoluţia valorii opţiunii
pentru implementarea cerinţei
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optiunii
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0

Senzitivitatea valorii faţă de incertitudine (volatilitatea cerinţei)

Influenţa funcţiei cost de implementare
asupra deciziei de implementare
• Costurile de implementare ale unei cerinţe (sau
ale unei modificări) evoluează pe durata ciclului
de viaţă al proiectului, astfel:
– Constant, cazul ideal
– Exponenţial, în cazul abordării proiectelor tradiţionale
– Aplatizat, în cazul abordării proiectelor Agile
Orizontul de timp al
incertitudinii (volatilitatea
cerinţei)

Funcţie cost
exponenţială

Funcţie cost
aplatizată

Funcţie cost
constantă

Termen scurt

Implementare
imediată

Implementare Implementare
imediată
amînată

Termen lung

Implementare
imediată

Implementare Implementare
amînată
amînată

Incertitudinea in proiect:
modelul binominal
• Este utilizat in evaluarea opţiunilor reale pentru
rezolvarea problemelor legate de incertitudinea
creată de structuri complexe ale proiectului
• Proiectul complex (suportul opţiunii reale) se
modelează ca un proces în 2 faze consecutive,
unde valoarea sa fie scade, fie creşte. Procesul
se repetă pentru intervale succesive, astfel încît
2 mişcări opuse iau valoari anterior calculate

Aplicarea modelului binominal
Rezultate
Faza 1

Beneficiu
aşteptat
Faza 1

111

Beneficiu Beneficiu
aşteptat la sfîrşitul
Faza 2 Fazei 1
111

168

50

50

50

34
22

Laticea binomială în faza 1
(două intervale)

d=1/u

Factor de creştere
Factor de scădere

22

-

67
35

22

u = exp (σ √ τ)

VNA extinsă
Include
şi valoarea
opţiunii

104

75
50

Valoarea
investiţiei la
sfîrşitul fazei 1
cu opţiunea
de face faza 2

-55

=

Costul Investiţiei
necesar achiziţiei
opţiunii pt. faza 2

Actualizare valori cu
rata fără risc şi
probabilităţi cu risc ajustat
σ deviaţia standard a ratei
de schimbare procentuală a
valorii
τ – mărimea intervalului

12

Evaluarea cu risc neutru
p x C+ + (1 – p) x C-

C = --------------------------------( 1+ rf )
Valoarea opţiunii este valoarea aşteptată
a beneficiilor viitoare, sub probabilitatea
riscului ajustat şi actualizată cu
o rată fără risc

1+ rf – d

p = -------------u–d
Probabilitatea
riscului ajustat
u – factor de creştere
u = exp (σ √ τ)
d – factor de scădere
d=1/u

Cîteva concluzii de bază asupra
valorii economice a unui proiect
• Investiţiile mici şi în mai multe etape crează mai multă
valoare economică decît investiţiile mari într-o singură
etapă (facilitată de învăţare, feedback rapid);
• Întîrziind implementarea unei cerinţe neclare creăm
mai multă valoare economică decît implementarea ei
imediată;
• Conceptele legate de derivative ajută managementul
de proiect (inclusiv al contractului) în gestionarea
riscului total al proiectului şi în maximizarea valorii
profitului propriu şi a valorii de utilizare pentru client.

Cum aplicăm modelul EBVM
• Munca depusă într-un proiect este evaluată din două
perspective:
– Business , ce valoare economică produce pentru client
(furnizează şi prioritizează cerinţele) şi ce profit generează
livrarea ei către client;
– Echipa de implementare, ce muncă şi în ce cantitate trebuie
depusă pentru a livra valoarea de business către client.

• Regula modelului EBVM:
Dacă şi numai dacă clientul cîştigă valoarea de
utilizare a rezultatelor proiectului (în etape
succesive) , furnizorul cîştigă valoarea de utilizare
a proiectului (profitul).

Pasul 1- definirea cerinţelor
• Cerinţele proiectului sunt interfaţa dintre client şi
furnizor ( în SD numite cazuri de utilizare)
• Cerinţele poartă valoarea de utilizare a rezultatelor
proiectului
• Cerinţele sunt definite de client şi sunt explicitate şi
estimate de echipa de proiect
• Cerinţele sunt prioritizate pe fiecare iteraţie, în funcţie
de valoarea lor de business
• Cerinţa poartă o pondere, stabilită de client, din
valoarea totală de business a proiectului
• Cerinţele pot fi de bază (produs) şi suport (pregătirea
mediului de business)

Pasul 2 – Definirea şi organizarea
activităţiilor în WBS de proiect
Proiectul software PERFECT

Produsul software PERFECT

Cerinţe (CU)

Structură

Echipa de proiect

Mediul de business

Management

Training utiliz.

CU 1

Conversii

Adaptare procese

Docum. utiliz

CU 2

Modificări

Altele ....

Altele .....

CU n

Altele ...

Pasul 3 – Calculul valorii de
business generat de proiect
• Clientul calculează beneficiile aduse de
implementarea proiectului, cu indicarea ponderii
fiecărei cerinţe definite
• Furnizorul calculează costurile necesare
implementării proiectului, pentru fiecare cerinţă
• Se utilizează calculul valorii nete actualizate,
rata de profitabilitate a investiţiei, după modele
prezentate
• Se stabileşte grupul de cerinţe pentru prima
etapă (iteraţie)

Pasul 4 – Repartizarea ponderii
valorii de business proiect
Proiectul software PERFECT
3

0

Produsul software PERFECT
1

Echipa de proiect

0

Cerinţe (CU)
CU 1 15

Structură
Conversii

CU 2 10

Modificări

CU n

Altele ...

7

Management
Adaptare procese
Altele ....

1
Mediul de business
2
1
1

Training utiliz.
Docum. utiliz
Altele .....

Pas 5 – Calculul VB ponderate
• Valoarea totală este VB(proiect)
• Se calculează Indicele Valorii de Business
IVB(set) pentru un set de activităţi şi reprezintă
procentajul (ponderea) din VB pe care setul îl
conţine
• Se calculează valoarea de business pe set
– VB(set) = VB(proiect) x IVB(set)
– Se descompune pe o relaţie părinte-copil
pa(set)
IVB(set) = IVB(părinte) x -------------------------pa(set) + ∑ pa(copil)

Pasul 6 – Contorizarea cîştigului
• Valoarea de business cîştigată este suma
valorilor VB pentru seturile de activităţi (cerinţe)
finalizate:
VBC(proiect) = ∑ VB(set) = VB(proiect) x ( ∑ IVB(set) )
• Similar se poate calcula cîştigul pe fiecare set
VBC(set) = VB(proiect) x IVBC(set)
• Indicele valorii de business cîştigat pe un set
∑ subset [ pa(set) x IVBC(set)]
IVBC(set) = ---------------------------------------∑ subset pa(set)

Concluzii
• Conceptul de EVM poate fi aplicat, în forma sa
modificată EBVM, pentru toate proiectele
complexe în IT&C (şi nu numai...)
• Modelul EBVM conferă o imagine clară a ceea
ce se cîştigă efectiv în proiect şi nu este un
mecanism de control al abaterilor de la plan
• Modelul EVBM este un instrument de măsură
al eficienţei (performanţei)
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