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Resumo 

O objetivo do presente estudo é apresentar ferramentas e técnicas para o gerenciamento de 

cronograma adaptáveis aos projetos de auditoria financeira externa. A apresentação dos 

métodos é simplificada e focada na transmissão das informações de forma alinhada às boas 

práticas em gerenciamento de projetos guia PMBOK (PMI, 2017). Cita-se as características de 

projetos de auditoria, bem como a importância de realização de um planejamento adequado 

dentro das características para execução de trabalhos com esta natureza. Adicionalmente cita-

se os passos para gerenciamento de cronogramas, passando inicialmente pelo planejamento com 

os fatores a serem considerados na gestão de tempo, seguindo pela fase de definição das 

atividades, estimativas de duração para as atividades, na sequência apresenta-se o processo de 

desenvolvimento do cronograma com apresentação de ferramentas e técnicas para sua execução 

e finalmente a fase de controle de cronograma. A utilização de estratégias adequadas em 

projetos de auditoria aumenta as chances de sucesso e auxiliam para que o realizado não se 

distancie do planejado, em especial no que tange a linha de base do projeto (tempo, custo, 

escopo e qualidade). Dessa forma, observa-se uma redução do nível de incertezas no projeto 

tornando-o mais fácil de ser gerenciado somado ao ganho de eficiência e qualidade no resultado 

final do trabalho.  

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento de cronograma. Auditoria 

externa. Ferramentas e Técnicas. 

    



 

 

Abstract 

The objective of the present study is to introduce tools and techniques for the schedule 

management adaptable to the projects of external financial audit. The presentation of the 

methods is simplified and focused on the transmission of information in line with the Guide 

PMBOK project management good practice guide (PMI, 2017). It is mentioned the 

characteristics of audit projects, as well as the importance of carrying out an adequate planning 

within the characteristics to execute works with this nature. In addition, the steps for managing 

schedules are mentioned, going through the planning with the factors to be considered in the 

time management, followed by the stage of definition of the activities, estimates of duration for 

the activities, following the development process of the schedule with presentation of tools and 

techniques for its execution and finally the phase of control of schedule. The use of appropriate 

strategies in auditing projects increases the chances of success and helps to ensure that the 

project does not deviate from the planned project, especially in relation to the project's baseline 

(time, cost, scope and quality). In this way, we can observe a reduction in the level of 

uncertainties in the project, making it easier to manage and adding efficiency and quality to the 

final result of the project. 

 

 Key Words: Project Management. Schedule Management. External Audit. Tools and 

Techniques. 
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1. INTRODUÇÃO  

Deve  constar em forma de subtítulo: 

1.1 Problema. 

Com a competitividade do mundo empresarial atual, as empresas estão cada vez mais focadas 

no ganho de eficiência para o aumento de lucratividade dos seus projetos. Em especial tratando-

se de projetos de auditoria, com o desenvolvimento tecnológico dos clientes e o crescente 

aumento das suas operações, as firmas globais de auditoria financeira e contábil são fortemente 

requeridas a realizar cada vez mais procedimentos para conclusão de seu parecer técnico, o que 

exige um grano de eficiência sem suas atividades. 

É nítido para os profissionais de auditoria a necessidade de desenvolvimento e otimização de 

processos, principalmente no que tange o aspecto de tempo, e seu impacto financeiro, bem 

como aspectos positivos relacionados ao tema. Dessa forma o problema do presente estudo 

está na busca pela solução dos seguintes questionamentos: 

 Existem ferramentas adequadas para gerenciamento de cronograma para projetos de 

curta duração como os de auditoria contábil e financeira? 

 Quais os impactos financeiros da aplicação da gestão de tempo em projetos de auditoria 

contábil e financeira realizamos por uma grande empresa de auditoria? 

 Quais os impactos positivos da gestão do tempo em projetos de auditoria contábil e 

financeira em uma grande empresa de auditoria?  

1.2 Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho é propor a aplicação/implementação de ferramentas de 

gestão de tempo em projetos de auditoria contábil e financeira em uma grande empresa de 

auditoria – sob o viés de gestão de cronograma em projetos. 

Inicialmente tratando dos objetivos específicos, no capítulo 2.1 há uma breve introdução e 

conceituação de projetos segundo o guia PMBOK (PMI, 2017) descrevendo algumas 

características e objetivos do desenvolvimento de projetos. 

Outro ponto abordado pelo trabalho está no capítulo 2.2 com a conceituação de gerenciamento 

de projetos aliado a um descritivo das áreas do guia de boas práticas PMBOK (PMI,2017). No 

capítulo 2.3 realiza-se uma introdução à auditoria contábil e financeira e alguns aspectos do 
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planejamento de auditoria bem como a importância do gerenciamento de tempo no 

desenvolvimento de projetos desta natureza. Por fim no capítulo 2.4 é abordado a estrutura de 

gerenciamento de cronograma segundo o guia PMBOK (PMI,2017) bem como as ferramentas 

e técnicas para desenvolvimento e controle do cronograma na gestão profissional de projetos. 

1.3 Justificativa/Relevância. 

Estudos realizados por uma grande empresa de auditoria demonstra um esforço coletivo na 

obtenção de projetos de auditoria com cada vez mais qualidade. Dessa forma, a proposição de 

ferramentas de gestão de tempo em projetos de curta duração evita perdas e auxilia com o 

propósito de entregas com qualidade e eficiência. 

O guia PMBOK (PMI, 2017) é um guia de boas práticas reconhecido no mundo todo. Suas 

sugestões podem ser aplicadas em todos os segmentos e setores, além de que sua utilização 

ainda que parcial pode ser aplicável a projetos de qualquer natureza. 

Pretende-se neste trabalho apresentar com base em autores renomados e também no guia 

PMBOK (PMI, 2017) as ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas em projetos de 

auditoria externa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Definição de projeto 

Conforme menciona o guia PMbok, “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado único.” (PMI, 2017, p. 4). 

Com esta afirmação, podemos entender que os projetos têm como razão em sua execução o 

cumprimento de propósitos, através da produção de entregas previamente acordadas entre o 

cliente do projeto e quem estará envolvido em sua execução. Adicionalmente estas entregas 

devem ser produzidas em um prazo determinado e o projeto finalizado no tempo acordado entre 

as partes. A definição de objetivo/propósito de um projeto, nada mais é do que o acordo de 

entrega de um serviço, produto ou resultado que seja exclusivo. E por fim, as entregas devem 

ser passivas de validação pelo cliente do projeto, independentemente de ser algo tangível ou 

intangível. 

 Atingir o propósito de um projeto pode ser possível mediante ao cumprimento de uma ou mais 

das entregas relacionadas abaixo: 

 “Um produto único que pode ser um componente de outro item, um aprimoramento ou correção 

de um item ou um novo item final (por exemplo, a correção de um defeito em um item final); 

 Um serviço único ou uma capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função de 

negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

 Um resultado único, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de pesquisa 

que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência existe ou 

se um novo processo beneficiará a sociedade); e 

 Uma combinação única de um ou mais produtos, serviços ou resultados (por exemplo, um 

aplicativo de software, a documentação associada e serviços de centrais de atendimento).” 

(PMI, 2017) 

Os projetos podem ser dos mais variados tipos, dentre eles podemos citar o desenvolvimento 

de novos produtos, expansão de uma organização para novos mercados, combinações de 

negócios entre empresas, aquisições de organizações, melhoria e otimização de produtos e 

processos dentro de uma organização, implementação de novos produtos e serviços em uma 

organização, construções, projetos governamentais dos mais variados tipos, projetos sociais e 

também projetos de auditoria externa, que será o assunto desse estudo. 
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Quando o PMI 2017 menciona empreendimento temporário, devemos entender que um projeto 

tem como essência e característica possuir um início e também um fim muito bem definidos. 

Contudo, isso não quer dizer que um projeto deva ser um empreendimento de curto prazo, mas 

sim que mesmo que sua duração seja longa, desde sua concepção é necessário que o seu término 

já esteja idealizado. 

O encerramento de um projeto acontece quando um ou mais dos itens a seguir tenham sido 

alcançados: 

 “Os objetivos do projeto foram alcançados; 

 Os objetivos não serão ou não poderão ser cumpridos; 

 Os recursos estão esgotados ou não estão mais disponíveis para alocação ao projeto; 

 A necessidade do projeto não existe mais (por exemplo, o cliente não quer mais o projeto 

concluído, uma mudança de estratégia ou prioridade encerram o projeto, o gerenciamento 

organizacional fornece uma instrução para terminar o projeto); 

 Recursos humanos e físicos não estão mais disponíveis; ou 

 projeto é finalizado por motivo legal ou por conveniência.” (PMI, 2017) 

A ideia de temporalidade de um projeto limita-se ao tempo entre o início e término de sua 

concepção, visto que um projeto é concebido para que seu resultado (entrega) se perpetue, 

trazendo benefícios para o cliente e/ou os beneficiados pelo Projeto ao longo do tempo. Como 

exemplo, podemos mencionar a construção das Pirâmides de Gizé no Egito que foi um projeto 

idealizado e executado há milhares de anos atrás, e os benefícios de sua construção podem ser 

disfrutados até a atualidade, ainda que culturalmente. 

2.2 O Gerenciamento de Projetos 

A gestão profissional de projetos consiste na aplicação dos conhecimentos, desenvolvimento 

de habilidades e utilização de técnicas para o planejamento, desenvolvimento, e encerramento 

das atividades desenvolvidas em um projeto (Carvalho M. M, 2011). Conforme descrito no guia 

PMBOK (PMI, 2017) as atividades estão divididas em cinco grandes grupos de processos, 

sendo o primeiro o processo de iniciação, seguido de planejamento, execução, monitoramento 

e controle, e por fim o processo de encerramento.  

Adicionalmente, o guia PMBOK (PMI, 2017) está dividido em dez áreas de conhecimento são 

elas: 

 Gerenciamento da integração em projetos; 
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 Gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciamento do cronograma do projeto; 

 Gerenciamento dos custos do projeto; 

 Gerenciamento da qualidade do projeto; 

 Gerenciamento dos recursos do projeto; 

 Gerenciamento das comunicações do projeto; 

 Gerenciamento dos riscos do projeto; 

 Gerenciamento das aquisições do projeto; e 

 Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

 

 Segundo Cleland e Ireland (2007) ao observamos um projeto de forma genérica é possível 

destacar três grupos principais nas linhas de base para a elaboração do projeto, sendo a primeira 

o escopo, seguida pelos custos e tempo. As linhas de base são estão diretamente ligadas, por 

exemplo se houver alteração no escopo, possivelmente haverá alteração de prazo e/ou custo. 

Com alterações de custo, possivelmente há algo que porra ter demandado mais tempo no projeto 

o que poderia acarretar em mudança de escopo. Por fim, havendo alteração de prazo, é provável 

que haja incremento de custo (profissionais engajados no projeto mais tempo custam mais), e 

existem chances de demandar alteração no escopo. Em resumo, a tríplice restrição em projetos 

deve ser considerada de forma interdependente (Kerzner H., 2017). 

 

2.3 Auditoria Externa 

Conforme destacado no livro Auditoria das Demonstrações Contábeis (Perez Junior, J. H. et al, 

FGV 2011) um auditor externo independente trabalha objetivamente na certificação de 

acuracidade de informações financeiras de uma organização. Esta certificação é concebida no 

Brasil de acordo com as normas e práticas contábeis em vigor no país. O auditor externo tem 

como característica a independência em relação à entidade auditada. Dessa forma, a 

confiabilidade do parecer técnico de uma auditoria externa remete a segurança e conforto aos 

leitores das demonstrações contábeis/financeiras. Dentre as organizações que demandam do 

serviço de auditoria estão as sociedades anônimas de capital aberto, seguradoras, financeiras, 

empresa que esteja sujeita à normas específicas e também qualquer organização que necessitar 

de um parecer das demonstrações financeiras (Perez Junior, J. H. [et. al.], 2011). 
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Ao realizar o trabalho de auditoria independêntes, os auditores externos buscam realizar os 

exames e revisões das demonstrações financeiras, bem como testar o ambiente de controles 

internos bem como os sistemas de informações que gerem números contábeis em uma 

organização. Segundo  Magalhães et al. (2001) o objetivo do auditor independente é: 

- Proteger os investidores e leitores através do parecer atestando que a demonstração financeira 

é razoável e reflete a realidade; 

- Inspecionar o ambiente de controles internos da organização, de forma que obtenha segurança 

dos processos desenvolvidos pela mesma; 

- Testar a adequação do ambiente tecnológico; 

- Realização dos trabalhos com independência segundo as normas nacionais e internacionais de 

auditoria, e dentro do enfoque da firma de auditoria; e 

- Identificação de erros e fraudes. 

 

2.3.1 Planejamento de Auditoria 

Um projeto de auditoria é caracterizado por ser um projeto de curta duração, onde os 

profissionais possuem algumas semanas para visitar o cliente de auditoria, e assim examinar os 

registros contábeis e financeiros, de forma que possa possuir segurança na emissão do seu 

parecer sobre as demonstrações financeiras. Após obtenção das informações básicas a respeito 

do cliente, o auditor deve focar em uma das partes mais importantes do projeto de auditoria que 

é a fase de planejamento.  

O planejamento de auditoria deve conter basicamente:  

 Cronograma; 

 Procedimentos de auditoria; 

 Relevância e planejamento de áreas de trabalho; 

 Riscos de distorções materiais; 

 Profissionais programados; 

 Melhor época para o trabalho; 

 Horas estimadas para realização do trabalho bem como seus respectivos valores; 

 Supervisão e revisão; 

 Indagações à administração; e  
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 Revisão e atualização tempestiva do planejamento nos papéis de auditoria. (Perez Junior, 

J. H. [et al.], 2011) 

Um grande desafio para a realização dos projetos de auditoria é o tempo. O motivo é que no 

Brasil, assim como em muitos países a maioria das empresas encerram o seu ano fiscal em uma 

mesma data. Dessa forma, a demanda de trabalho acaba se concentrando toda em alguns meses 

do ano. Dessa forma as grandes empresas de auditoria programam-se para realização de 

trabalhos de auditoria em datas bases interinas com o intuito de antecipar os trabalhos e 

eventuais problemas nos registros contábeis. 

Diante do que foi mencionado acima, o gerenciamento de tempo em projetos de auditoria se 

faz essencial, ao passo que um trabalho com um cronograma bem definido, e métodos de 

monitoramento e controle das horas planejadas garantem que não sejam dispendidas horas 

desnecessárias na data base interina, o que representaria um custo elevado para o projeto, bem 

como preveniria o acúmulo de horas no encerramento do exercício, o que impactaria na 

qualidade e prazos regulatórios que eventualmente o projeto possa requerer. 

 

2.4 Gerenciamento de Cronograma  

2.4.1 Planejamento do Cronograma 

Para obtenção de um planejamento rico em detalhes nas entregas do projeto, recomenda-se o 

gerenciamento de cronogramas. Um cronograma é utilizado como uma ferramenta de 

comunicação no projeto, sendo um instrumento de fácil compreensão que pode ser utilizado 

para o alinhamento de expectativas entre os executores e os clientes do projeto, além de servir 

como suporte para o controle do projeto e eventual emissão de relatório de performance. 

Conforme menciona o guia PMBOK (PMI, 2017), a equipe do projeto determina um método 

de elaboração de cronograma, podendo ser por exemplo o método do caminho crítico ou 

eventualmente uma abordagem ágil. Na sequência, são alimentados na ferramenta de 

cronograma informações como as atividades a serem realizadas no projeto bem como as datas 

de entregas previstas, durações de cada atividade, recursos demandados e etc. Com essas 

informações, aliadas às demais informações do projeto, é possível criar um plano de 

gerenciamento do cronograma.  
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A Figura 1 ilustra a elaboração do cronograma que mostra como a metodologia, a ferramenta 

de cronograma e as saídas dos processos de Gerenciamento do Cronograma do Projeto 

interagem para criar o modelo de cronograma.  

 

 

Figura 1- Elaboração de Cronograma – Fonte (PMI, 2017) 

Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017), diante da imprevisibilidade do mercado, seja diante da 

competitividade ou do avanço tecnológico em ritmo acelerado, está cada vez mais complexo o 

processo para definição de um escopo para um projeto de longo prazo. Dessa forma, diante das 

mudanças, é cada vez mais necessário a decisão de utilização de novas práticas de 
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gerenciamento de projetos. Uma estratégia muito utilizada é a atualização do planejamento 

tempestivamente no decorrer da realização dos trabalhos, dessa forma, as mudanças que forem 

surgindo serão incorporadas e então medidas de resposta à essas mudanças serão propostas e 

implementadas. 

Algumas das novas práticas para a elaboração do cronograma e controle de tempo em um 

projeto incluem, mas não estão limitadas a: 

 Elaboração iterativa de cronograma com lista de pendências (backlog). O planejamento 

neste caso ocorre de forma cíclica, sendo esta uma abordagem ágil que segrega o 

desenvolvimento em ciclos de vida que se adaptam à necessidade de cada projeto. 

 [..]Os requisitos são documentados em histórias de usuário, que por sua vez são 

priorizadas e refinadas pouco antes da construção, e as características do produto são 

desenvolvidas usando períodos de trabalho definidos. Esta abordagem é muitas vezes 

usada para fornecer um valor incremental para o cliente ou quando várias equipes podem 

desenvolver simultaneamente um grande número de características com poucas 

dependências interligadas. 

 

Este tipo de cronograma é muito utilizado para projetos dos mais variados tipos, inclusive sua 

aplicação em um projeto de auditoria independente poderia ser muito útil visto que o benefício 

deste método é que há certa facilidade para adaptação às mudanças durante todo o ciclo de vida 

de desenvolvimento, e um projeto de auditoria seria beneficiado, visto que está exposto 

diretamente às mudanças normativas, e adaptações à realidade de mercado dos seus clientes. 

Esta abordagem também é conhecida como Scrum, onde as histórias de usuário seriam o 

product back log, que são priorizadas antes de sua construção (sprinter backlog),sendo o 

desenvolvimento sendo realizado em períodos de trabalhos definidos e reuniões de status 

realizadas diariamente até a entrega, conforme demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2  - Desenvolvimento Ágil– Fonte: DesenvolvimentoAgil, 2014. 

 

 Cronograma sob demanda. O modelo de trabalho de cronograma sob demanda baseia-se 

não só na teoria das restrições como também nos conceitos de sistema de produção enxuta 

e puxada, dessa forma, há um controle do andamento do trabalho em uma equipe de forma 

que possa ocorrer o equilíbrio entre a demanda e o rendimento de entrega dos profissionais 

presentes na equipe de trabalho. A elaboração de cronograma sob demanda não está 

correlacionada ao desenvolvimento prévio de um cronograma, pois, neste caso o 

desenvolvimento das atividades parte de uma lista de pendências, ou seja, uma fila de 

trabalhos intermediários que devem ser executados imediatamente à medida que os 

recursos da atividade anterior estejam à disposição (PMI, 2017).  

 

2.4.2 Definição das Atividades 

Na definição das atividades que serão executadas no projeto, é necessário identificar 

previamente os pacotes de trabalho (Vargas R. V. 2016). Tais atividades e entregas estão no 

ultimo nível da Estrutura Analítica do Projeto - EAP. A EAP é a granularidade das atividades 

de um projeto, seu intuito é assegurar que estas partes juntas garantem à conclusão do que foi 

determinado no escopo do projeto (Cleland D. I. e Ireland L. R. 2007).  

https://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/
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Um pacote de trabalho é composto de atividades que denotam ação dentro do projeto, já a 

entrega, representa a finalização da execução de um grupo de atividades inter-relacionadas 

(Carvalho M. M. e Rabechini Júnior R. 2011). Por fim como saída desse processo de definição 

temos principalmente a lista das atividades, seus atributos, lista de marcos além da atualização 

no plano de gerenciamento do projeto através das linhas de base de cronograma e custos. 

2.4.3 Sequenciamento das Atividades 

Segundo Kerzner (2017), através da interdependência das atividades as mesmas devem ser 

colocadas em sequência, o propósito é gerar um diagrama mostrando as atividades, suas 

relações e a sequência lógica da sua realização (Kerzner H., 2017).  

Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017) o método de diagrama de precedência (MDP) é aplicado 

na construção de um modelo de cronograma aplicado para demonstrar a lógica sequencial em 

que as atividades serão executadas.  

Podemos observar no guia PMBOK (2017) quatro tipos de relacionamentos lógicos para 

construção de um MDP, são eles: 

 Término para início: a atividade subsequente somente terá início após a finalização da 

atividade anterior; 

 Término para término: a atividade subsequente somente será encerrada após o término da 

atividade anterior; 

 Início para início: a atividade subsequente somente terá início após o início da atividade 

anterior; 

 Início para término: a atividade subsequente somente será encerrada após o início da 

atividade Anterior. 
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Figura 3 – Sequenciamento de Atividades – Fonte: PMI,2017 

2.4.4 Estimar as Durações das Atividades 

O processo de estimativa de duração de atividades consiste basicamente em determinar e 

atribuir um tempo para cada uma das atividades, de forma que se porra ter uma base para 

controle do tempo no projeto. Para que seja possível a realização da estimativa de horas por 

atividade, nesse momento são considerados os recursos envolvidos em cada atividade, bem 

como as respectivas informações de produtividade de cada recurso. (Vargas R. V., 2016).  

Neste processo temos algumas entradas que são importantes por fornecerem uma base 

fundamental de informações. Dentre elas destacam-se, o plano de gerenciamento do projeto, os 

documentos do projeto (incluindo lista de atividades, designação de equipes, e demais 

registros), os fatores ambientais da empresa, e por fim e não menos importante os ativos de 

processo organizacionais. (PMI, 2017) 

Algumas técnicas e ferramentas são sugeridas pelo guia PMBOK (PMI, 2017) dente elas, 

destacam-se quatro conforme abaixo: 

 Opinião especializada:  é uma técnica muito aplicada em casos que há um certo grau de 

complexidade na atividade. Esta técnica consiste na consulta a um profissional 

especializado no assunto em questão, de forma que sua expertise facilite o processo de 

organização. 
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 Estimativa análoga: consiste na utilização de informações e dados de atividades e projetos 

com naturezas semelhantes e que foram executados no passado. Essa técnica consiste 

basicamente na utilização de dados de custo e tempo de projetos anteriores onde os 

responsáveis pelo projeto atual geralmente fazem algum ajuste adequando à realidade do 

momento.  Usualmente esta técnica exige menos esforço para sua aplicação uma vez que 

se utiliza de informações históricas prontas, sendo o maior trabalho a avaliação de 

adequação dessas informações. 

 Estimativa paramétrica: é utilizado um algoritmo para estimar o custo e a duração do 

projeto com base em parâmetros e informações históricas de outros projetos similares. Sua 

aplicação consiste em uma relação estatística entre os dados históricos que produzam uma 

base a ser aplicada no projeto atual. O guia PMBOK (PMI, 2017) ressalta que esta técnica 

pode ser utilizada no cronograma todo do projeto, ou também somente em algumas partes, 

sendo que sua utilização fornece um razoável grau de exatidão de informações se as 

informações utilizadas no cálculo estiverem adequadas. 

 Estimativa de três pontos: é uma técnica que estima a duração de uma atividade de acordo 

com seu grau de risco e incerteza. A categorização é dividida em três pontos, o primeiro 

seria o mais provável considerando todas as variáveis e recursos e chegando na duração de 

forma realista. A segunda seria a otimista onde seria considerado o melhor cenário possível. 

Por fim o terceiro ponto seria o pessimista, onde o pior cenário deve ser considerado. 

Existem algumas técnicas de decisão em grupo que também podem ser utilizadas no caso de 

estimativa de prazo para as atividades. Entre as técnicas utilizadas para decisão em grupo, pode-

se observar a técnica Delphi, que consiste na apresentação das opiniões individuais através de 

questionários encaminhados à especialistas em uma primeira rodada, posteriormente as repostas 

são compiladas e devolvidas aos especialistas em uma segunda rodada para que possam avaliar 

as outras alternativas que surgiram e então preencher sua posição final (Wright J. T. C. e 

Giovinazzo R. A, 2000).  

Também se destaca como técnica de decisão em grupo uma técnica muito utilizada na 

metodologia ágil, esta técnica é conhecida como Planning Poker. Sua aplicação consiste na 

utilização de cartas com pontos atribuídos para cada uma delas, no momento da decisão em 

grupo cada integrante escolhe a carta que acredita que melhor representa sua opinião individual 

sobre o assunto. Posteriormente é realizado um debate em grupo, onde se discute o consenso 

sobre o assunto (Schwaber K., 2004).  
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Os times de projeto também utilizam-se da técnica de tempo de reserva, que trata-se de uma 

margem de segurança de tempo para conclusão das atividades. A aplicação dessa técnica 

consiste em determinar um tempo adicional para finalização do projeto, de forma que caso haja 

algum imprevisto não impacte no encerramento do mesmo. Deve-se ressaltar que essa técnica 

deve considerar os riscos previamente identificados (Kerzner H., 2017) 

 

2.4.5 Desenvolver o Cronograma 

Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017) o processo de desenvolvimento do cronograma consiste 

em estimar as datas de iniciação e finalização de todas as atividades do realizadas no projeto.  

É importante ressaltar que as datas determinadas para início e termino dever estar o mais 

próximo possível da realidade, visto que sua estimativa incorreta impactaria diretamente na 

finalização do projeto dentro do prazo inicialmente planejado. O grande risco da estimativa 

incorreta de datas é que existem muitas variáveis de entrada neste processo, e se alguma não 

for considerada adequadamente as chances do cronograma conter erros graves é elevada. 

(Carvalho M. M. e Rabechini Júnior R., 2011).  

As saídas do processo de desenvolvimento do Cronograma resultam na estimativa de data final 

para conclusão do projeto. Por este motivo o cronograma, juntamente como os custos e o 

escopo, é considerado pelo guia PMBOK (PMI, 2017) a linha base do projeto. 

Assim, os métodos tradicionais para elaboração do cronograma segundo o guia PMBOK (PMI, 

2017) são: o método do caminho crítico (PERT/CPM) e o método da corrente crítica (CCPM). 

Método PERT/CPM 

A utilização dos procedimentos conhecidos como Program Evaluation and Review Technique 

PERT e do Critical Path Method CPM consiste em realizar análises sob a perspectiva de tempo. 

Basicamente esses métodos ilustram a forma como as tarefas são distribuídas de acordo com o 

tempo como se fosse uma sequência inter-relacionada e correspondente, sendo o projeto 

representado por blocos que indicam as atividades e flechas indicando movimento (Prado D., 

1988). 

Diante dos desafios para execução de atividades em um projeto, principalmente do que diz 

respeito à estimativas com grau de precisão adequado, o método PERT baseia-se em três óticas 

para determinar duração de uma atividade, sendo a primeira a mais provável (MP), seguida de 
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otimista (O) e pessimista (P). A fórmula de PERT é representada pela equação PERT= 

P+4MP+O6 (Hirschfeld H., 1982).  

Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017) em relação ao método do caminho crítico-CPM, o calculo 

é realizado utilizando-se das datas de início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde e 

término mais tarde para todas as atividades do projeto, desconsiderando as restrições de 

recursos e realizando uma análise de ida e volta através da rede do cronograma, vide exemplo 

demonstrado na Figura 4. 

Figura 4 – Método do Caminho Crítico - Fonte: PMI (2017). 

Diante do exposto na 6ª edição do guia PMBOK, para facilitar o entendimento devemos pensar 

em folga total ou flexibilidade do cronograma como a capacidade de variação do tempo de 

execução de uma tarefa partindo do início mais cedo e não ultrapassando a data de término do 

projeto, ou eventual restrição de tempo. Em posse das estimativas de tempo das atividades, 

recomenda-se a caracterização do diagrama de precedência onde o caminho crítico pode ter 

uma folga total positiva, negativa ou igual a zero, variando de acordo com a aplicação das 

restrições. 

Em relação à folga total positiva, sua ocorrência dá-se quando o caminho de volta é determinado 

a partir de uma restrição de tempo que acontece mais tarde do que a data de término mais cedo 
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que foi determinada durante o caminho de ida. Já a folga total negativa ocasiona-se quando uma 

“restrição nas datas mais tarde é violada pela duração e lógica” (PMI, 2017). A busca pela folga 

negativa é comumente aplicada para localizar eventuais formas de colocar um cronograma 

atrasado de volta à sua regularidade.  

Após a determinação de folga livre e folga total, entende-se que a folga livre é a representação 

da quantidade de tempo que determinada atividade pode ser atrasada sem que comprometa a 

data de início mais cedo de qualquer cronograma. Já a folga total refere-se ao tempo que uma 

atividade pode atrasar sem comprometer a data final do projeto (PMI, 2017).  

É possível que um projeto tenha mais de um caminho crítico visto a numerosidade de atividades 

que possui. (Kerzner H., “Gestão de projetos: As melhores práticas”, 3 ed., Porto Alegre: 

Bookman, 2017). 

Método da Corrente Crítica - CCPM 

O método da corrente crítica possui esse nome em função de uma analogia de elos. Assim como 

uma corrente o método da corrente crítica defende a ideia de que se houver algum fator que 

possa impactar na duração de um projeto, a “corrente” irá se romper no elo mais fraco (Barcaui 

A. B. e Quelhas O., “Corrente crítica: Uma alternativa à gerência de projetos tradicional”, 

Pesquisa e Desenvolvimento Engenharia de Produção, vol. 2, nº 1, 2004.). 

A utilização do método da corrente crítica no gerenciamento profissional de projetos vêm sendo 

sido adotada a partir do livro Corrente Crítica do Autor Goldratt (1998). O método da Corrente 

Crítica consiste na utilização de reservas de tempo, também conhecidas como “pulmões” ou 

“buffers” que são estrategicamente alocados em pontos do projeto. Este método compreende 

que em um projeto o grau de incerteza no começo e muito alto, o que levanta a necessidade de 

constituir uma margem de segurança de tempo para garantir que eventuais atrasos não 

impactem diretamente no prazo final do projeto (Goldratt E. M., 1998). 

Adicionalmente, outros fatores podem justificar a inclusão de buffers, dentre eles: 

 Previsões de duração podem basear-se em experiências pessimistas;  

 Se o nível gerencial for grande, é esperado que a duração das estimativas seja maior pois cada 

nível coloca sua margem de segurança; e,  

 A pessoas tender a defender suas estimativas como se fosse uma ideologia (Goldratt, 1998).  
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Em resumo, a reserva de tempo é inserida no final da corrente crítica, dessa forma a corrente 

crítica adicionada à reserva de tempo constitui a data final do projeto. Adicionalmente existem 

os Feeding Buffers são inseridos em outros caminhos que se juntam à corrente crítica, de forma 

que tais caminhos não venham a se tornar críticos, dessa forma, os Feeding Buffers são alocados 

de forma alinhada entre os caminhos, protegendo a corrente crítica de eventuais problemas. 

(Goldratt, 1998). 

Segundo Goldratt (1998) um dos grandes problemas da gestão de projetos são os ambientes nos 

quais muitos projetos são executados simultaneamente, dessa forma, existem boas chances da 

multitarefa resultado em aumentos dos atrasos nos projetos”. 

Fazendo uma correlação com o ambiente dos projetos de auditoria externa, é comum que nas 

grandes empresas de auditoria independente, muitos projetos sejam desenvolvidos por muitas 

equipes interdisciplinares ao mesmo tempo. A grande dificuldade está no gerenciamento do 

tempo das tarefas, e priorização de atividades visto que a prioridade sofre variação de forma 

muito rápida. 

Dessa forma, a multitarefa é abordada pelo método da corrente crítica através da disposição das 

atividades no diagrama de rede embasando-se na alocação dos recursos. Sendo assim, entende-

se que em um ambiente onde muitos projetos acontecem simultaneamente o elo mais fraco 

torna-se o recurso com a maior restrição (Goldratt 1998). Fazendo novamente uma correlação 

com projetos de auditoria externa, diante da realidade da multidisciplinaridade dos times de 

auditoria e da variação dos profissionais envolvidos em cada equipe, o elo mais fraco está no 

profissional que para o mesmo período do ano está alocado em mais de um projeto conflitante 

nas datas de suas entregas. 
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Figura 5. – Método da Corrente Crítica- Fonte: adaptado de Barcaui e Quelhas (2004).  

Conforme demonstrado na figura acima, a letra “E” representa um recurso que é o elo 

sobrecarregado por estar simultaneamente envolvido em nos três projetos ao mesmo tempo. 

De acordo com Goldratt (1998) diante da necessidade do compartilhamento de recursos entre 

os projetos, recomenda-se que os diagramas de rede com as correntes críticas sejam realizados 

forma conjunta com todos os projetos em paralelo. Com isso, a identificação do recurso que 

está sobrecarregado fica mais fácil, o que auxilia no próximo passo que seria a eliminação da 

multitarefa através da determinação das prioridades. 

 

2.4.6 Controlar o Cronograma  

De acordo com o guia PMBOK (PMI, 2017) a execução do controle do cronograma consiste 

no acompanhamento do andamento das atividades, avaliando tempestivamente a necessidade 

de realização de mudanças na linha de base para correção do curso do projeto. A vantagem 

desse processo é antecipar as mudanças e alterações, evitando surpresas no final do projeto, 

sejam elas em função de estouro de prazo como também de custo e escopo. 
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Para a realização da atualização dos dados do cronograma, é de suma importância que o 

responsável tenha total conhecimento do andamento das atividades até o momento da 

atualização (PMI, 2017). Adicionalmente para que esse processo aconteça são necessárias as 

seguintes entradas segundo o guia PMBOK: 

 Plano de gerenciamento do projeto; 

 Documentos do projeto; 

 Dados de desempenho do trabalho; e 

 Ativos de processos organizacionais. 

O controle do cronograma é de suma importância para o gerenciamento do tempo em projetos, 

dessa forma algumas ferramentas são sugeridas pelo PMI (2017) para realização do controle. 

Entre as ferramentas descritas está a análise de dados, o comparativo dos processos ao longo 

do caminho crítico, os sistemas de informação de gerenciamento de projetos (SIGP), otimização 

de recursos,  antecipações e esperas, e compressão do cronograma. 

Segundo o PMI (2017) a análise de dados pode ser realizada utilizando-se de algumas técnicas, 

algumas técnicas que podem ser utilizadas estão demonstradas e não limitadas conforme 

abaixo: 

1) Gráfico de Burndown: consiste em um gráfico que faz o rastreio do trabalho que ainda 

necessita ser realizado, e faz um comparativo entre o trabalho a ser realizado real, o trabalho 

a ser realizado ideal e o trabalho a ser realizado previsto. Dessa forma, a visualização entre 

o previsto, idealizado e realizado se torna muito mais fácil, abaixo demonstramos na Figura 

6 um modelo de gráfico. 
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Figura 6 – Gráfico de Burndown – Fonte: PMI, 2017. 

 

2) Análise de valor agregado: esta técnica consiste em realizar avaliações de desempenhos 

com base em cálculos de variação de prazos (VPR) e cálculos de índice de desempenho de 

prazos (IDP), e são comumente utilizados para auxiliar na visualização da expressividade 

da variação em comparativo à linha de base do projeto. 

VPR = Valor Agregado – Valor planejado (< 0 está atrasado, > 0 está adiantado) 

IDP = Valor Agregado / Valor planejado (≥1 é favorável, ≤1 é desfavorável). 

 

3) Análise de Desempenho: tratam-se de comparações, das datas de início e término, 

percentual de conclusão e estimativa de conclusão, com a linha de base do projeto. 

Em relação ao método do caminho crítico “A comparação do progresso ao longo do 

caminho crítico pode ajudar a determinara situação do cronograma. A variação no caminho 

crítico terá um impacto direto na data de término do projeto” (PMI, 2017). 

Os sistemas de informações de gerenciamento de projetos (SIGP) são de grande auxílio no 

processo de controle de cronograma de projeto. O motivo é que os SIGP são 

parametrizados de forma a facilitar o controle das datas comparando estimativa com 

realidade, além de transformar essas informações em relatórios personalizados que 

permitem até mesmo refinar a previsibilidade de eventos futuros. (PMI, 2017) 
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A técnica de antecipações e esperas é utilizada para corrigir o curso de um projeto através 

do alinhamento das atividades de acordo com o status atual. Por exemplo, havendo por 

algum motivo a necessidade de antecipar uma atividade, ao utilizar esta técnica o gestor do 

projeto pode julgar conveniente atrasar outra atividade menos importante e priorizar a 

atividade crítica. (PMI, 2017) 

Por fim, a técnica de compressão de cronograma é utilizada para readequação de curso de 

um projeto através do paralelismo de atividades ou até mesmo compressão do tempo 

estimado para as tarefas restantes de forma a entrar novamente no percurso planejado. 

(PMI, 2017) 
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3.   METODOLOGIA 

Este trabalho utiliza o paradigma qualitativo, a pesquisa buscou conhecimento em referências 

de autores renomados e no guia de melhores práticas de gestão de projetos do PMI o guia 

PMBOK 6ª edição - 2017. O objetivo é fornecer um padrão que possa ser aplicado na gestão 

do tempo de projetos de auditoria. 

Segundo o guia PMBOK (PMI, 2017), o guia de boas práticas fornece “base sobre a qual as 

organizações podem criar metodologias, políticas, procedimentos, regras, ferramentas e 

técnicas e fases do ciclo de vida necessários para a prática do gerenciamento de projetos”. Dessa 

forma esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as principais ferramentas e 

técnicas que podem ser aplicadas no gerenciamento de projetos de auditoria no que tange o 

cronograma do projeto. 

 Sendo assim, foram apresentadas ferramentas e técnicas para todas as fases do gerenciamento 

de cronograma em projetos, são eles: 

- Planejamento do Cronograma; 

- Definição das Atividades; 

- Sequenciamento das Atividades; 

- Estimar as Durações das Atividades; 

- Desenvolver o Cronograma; 

- Controlar o Cronograma.   

Pesquisa Bibliográfica: O desenvolvimento do trabalho sobre o tema a será apresentado por 

outros autores, por isso será realizado uma revisão bibliográfica, sendo pesquisado em livros, 

artigos e teses no idioma português e inglês. 

Exploratória: Embora o gerenciamento de projetos seja um tema muito conhecido e explorado, 

o gerenciamento de tempo em projetos de auditoria é algo mais específico e com menos 

materiais à disposição. Dessa forma, a intenção é explorar e desenvolver um pouco mais de 

conteúdo para este assunto. 
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4. Apresentação e discussão dos Resultados 

As organizações de todos os setores da economia podem se beneficiar do gerenciamento de 

profissional de projetos. O motivo pelo qual isso ocorre, é que segundo o PMI (2017) os 

problemas mais frequentes em projetos estão relacionados ao não cumprimento de prazos, 

estouro de orçamento, desvios de escopo. 

Abaixo conforme Figura 7, podemos observar os principais problemas enfrentados em projetos 

segundo o PMSURVEY, (2014) e nesse gráfico observa-se após os problemas de comunicação, 

o problema de cronograma é o segundo maior. 

 

Figura 7 – Principais Problemas em Projetos – Fonte: PMSURVEY, (2014) 

Diante do exposto, com os projetos de auditoria a situação não é diferente. É muito preocupante 

os atrasos e desvios de tempo em projetos de auditoria, visto o cliente de auditoria muitas vezes 

é requerido por um órgão regulamentador a fornecer a demonstração financeira auditada dentro 

de um prazo muito específico, e qualquer atraso neste prazo representariam multas de valor 

elevado ao cliente. Sendo assim, a aplicação de ferramentas adequadas de gerenciamento de 

cronograma como as apresentadas nesse estudo poderia auxiliar os profissionais das grandes 

empresas de auditoria na conciliação entre os vários projetos e a demanda rígida de prazos. 

Para a estimativa de atividades em um projeto de auditoria o estudo apresenta 04 estimativas e 

03 técnicas de tomada de decisão em grupo, são eles: 
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• Opinião especializada, que consiste na consulta aos profissionais mais experientes, 

como gerentes seniores e sócios a respeito das estimativas de horas para o projeto. 

• Estimativa análoga, consiste em utilizar as informações de projetos de auditoria 

similares, realizados em clientes que atuam no mesmo segmento. Muito útil se for combinada 

com um eficiente registro de lições aprendidas. 

• Estimativa paramétrica, seria a utilização do cálculo matemático da estimativa 

paramétrica através dos dados históricos dos projetos de auditoria, podendo ser utilizado desde 

os testes de controles internos até os testes substantivos. 

• Estimativa de três pontos, através da determinação de cenários o responsável pelo 

projeto de auditoria determinaria os cenários otimista, pessimista e mais provável para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Existem algumas técnicas de decisão em grupo que também podem ser utilizadas para a 

determinação do prazo para as atividades: 

 A primeira seria a técnica Delphi, sua aplicação na auditoria consistiria em enviar aos 

profissionais mais experientes da empresa uma requisição de estimativa média de 

horas empreendidas em projetos de auditoria de clientes sendo a classificação 

realizada de acordo com o porte da empresa. Dessa forma, todos os experts colocariam 

sua estimativa que após compiladas com a dos demais retornariam para cada um 

verificar a média e fornecer sua segunda opinião;  

 Outra técnica seria o Planning Poker, esta técnica seria aplicada na distribuição de 

cartas entre a equipe de auditoria de forma que cada integrante escolha a carta que 

acredita que melhor representa sua opinião individual sobre as horas necessárias no 

projeto. Posteriormente é realizado um debate em grupo, assim os profissionais que 

vivenciam todos os níveis do projeto poderão fornecer informações relevantes a serem 

consideradas. 

 Os times de projeto também poderiam utilizar a técnica de tempo de reserva, que 

consiste em utilizar um “pulmão” de tempo no projeto de auditoria, prevendo 

eventuais imprevistos no cliente em questão. 
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No desenvolvimento do cronograma o estudo apresentou 02 métodos de desenvolvimento que 

podem ser adaptados em projetos de auditoria, são eles o método do caminho critico e o método 

da corrente crítica. 

O método do caminho crítico defende que ao contrário de promover ações para diminuir o 

tempo de execução de todas as atividades, o responsável pela auditoria deveria planejar-se para 

redução do tempo de execução das atividades mais críticas que se atrasarem, gerariam 

efetivamente um atraso no projeto como um todo. 

 

Figura 8 – O Caminho Crítico– Fonte: Rodrigues, Eli (2015)  

Já o método da corrente crítica pode ser aplicado em projetos de auditoria, visto que na prática 

acontecem diversos projetos simultâneos disputando os mesmos recursos diante da realidade 

que o período do fechamento do exercício coincide para muitas empresas, o que gera a 

necessidade que a auditoria seja realizada em muitos clientes ao mesmo tempo. Dessa forma, 

com a corrente crítica o planejamento deve considerar não só como restrição a dependência 

entre atividades, como também a restrição de recursos. A corrente crítica é o caminho mais 

longo para executar um projeto levando em conta a dependência das atividades e a restrição de 

recursos. 

Por fim, diante do exposto entende-se que a aplicação de técnicas de gerenciamento profissional 

de projetos em trabalhos de auditoria financeira pode ser de muita relevância, visto que a 

otimização do tempo na realização destes projetos representaria uma ganho de qualidade e 

principalmente financeiro muito interessante para as grandes empresas do setor. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo identificar e propor as ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de cronograma em projetos que melhor seriam aplicáveis em projetos de 

auditoria, diante da natureza ágil e complexa de suas atividades. O estudo realizado propôs a 

utilização de métodos preconizados pelo guia PMBOK (PMI, 2017) e fez correlação das 

aplicações em um ambiente de auditoria contábil e financeira. Inicialmente o estudo fez uma 

breve menção a projetos e o seu gerenciamento profissional, posteriormente ao abordar a 

auditoria realizou-se uma correlação das suas características com o gerenciamento de projetos. 

Por fim foram apresentados os passos para o gerenciamento de cronograma em projetos e as 

ferramentas e técnicas que melhor se trariam vantagem à realidade dos projetos de auditoria 

externa.  

Foi proposto a utilização de ferramentas e técnicas segregando por processos as ferramentas e 

técnicas, dentre as principais apresentamos o Scrum, Metodo PERT/CPM, Método do Caminho 

Crítico, Método da Corrente Crítica, Grafico de Burndown, entre outros. 

Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a aplicação das ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de cronograma em projetos traria ganhos de qualidade, financeiro e de 

maturidade aos projetos de auditoria contábil e financeira realizados pelas grandes empresas do 

setor. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A partir do conteúdo apresentado nesse estudo pode ser desenvolvido um novo estudo focado 

na aplicação de ferramentas e técnicas em gestão de projetos para os projetos de auditoria 

contábil e financeira externa. O assunto de gestão de tempo já é bem difundido, contudo sua 

aplicabilidade à projetos de auditoria pode ser explorado, seja em artigos ou livros para 

profissionais da área.  

Adicionalmente ao desenvolvimento da pesquisa, também pode ser desenvolvido um plano de 

gestão de tempo simplificado e focado à realidade dos projetos de auditoria. 
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