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Resumo 

Este trabalho apresenta o conteúdo referente à gestão de custos das principais e mais 
conhecidas metodologias e melhores práticas do gerenciamento de projetos (PMI, 
Methodware, IPMA, PRINCE2, IPA). Para cada uma dessas abordagens são feitas 
explanações detalhadas dos processos e definições sobre gerenciamento de custos. Em uma 
segunda etapa, são feitas comparações entre o que foi considerada a base de gestão de custos, 
o PMI, e as demais metodologias e melhores práticas. Na sequência são apresentadas as 
conclusões das comparações e os desdobramentos, visando sempre a melhor forma de gerir 
custos dentro de uma estrutura de projetos. 
  

 Palavras Chave: custos, gerenciamento de custos, gerenciamento de projetos, 

metodologia, melhores práticas. 

    



 

 

Abstract 

This work presents the most important and known methodologies and best practices for cost 
management in project environment (PMI, Methodware, IPMA, PRINCE2, IPA). For each 
approach detailed explanations of cost management definitions and processes are presented. 
In sequence these approaches are compared with the considered Project Management base of 
knowledge, PMI. In the end deployments and conclusions are done, looking forward the best 
way to manage costs in project environments. 
 
 

 Key Words: costs, cost management, project management, methodology, best 

practices. 
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1. INTRODUÇÃO  

De todas as áreas de conhecimento de projetos definidas pelo PMI, o Gerenciamento 

de Custos faz parte dos três principais pilares do gerenciamento de projetos, juntamente com o 

Gerenciamento de Tempo e o Gerenciamento de Escopo. Essas três áreas de gestão formam a 

chamada tríplice restrição, que compõe as áreas mais básicas que devem ser planejadas, 

executadas e controladas para implementações bem sucedidas de projetos. 

Custos definem todas as demais áreas de conhecimento, ou seja, sem condições 

financeiras de investir em um projeto ele não existe. Mesmo nas fases preliminares, antes da 

execução, como no planejamento, por exemplo, sem recursos financeiros para que haja esse 

planejamento, ele não será realizado. Resumindo, tudo em gestão de projetos possui seu custo 

agregado. Mesmo decisões, estudos, premissas, análises de viabilidade, antes que sejam 

iniciados, envolvem custo. 

As organizações hoje em dia dificilmente implementarão um projeto sem que haja um 

retorno financeiro esperado. Se não houver, é melhor aplicar os recursos da empresa no 

mercado financeiro ou em algum outro empreendimento. O custo, mais uma vez, aparece 

como mandatório. 

Mesmo em projetos cujo objetivo não seja expansão do negócio, tais como adequações 

às normas ambientais e imposições legais do governo, ou mesmo projetos de manutenção para 

perenidade do negócio, o fator custo deve ser levado em conta. A gestão de custos nesses 

projetos talvez seja ainda mais crítica, uma vez que não há retorno direto do investimento 

realizado. 

Seguem abaixo alguns gráficos do PM Survey 2011 comprovando a importância do 

gerenciamento de custos na metodologia de gerenciamento de projetos das organizações. 
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Figura 1. Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos 

Fonte: PM Survey 2011 
 

De acordo com a Figura 1, nota-se que a prática de gerenciamento de custos é 

altamente difundida, sendo considerado em 83,3% das metodologias de gerenciamento de 

projetos das empresas entrevistadas pelo PM Survey 2011. 
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Figura 2. Problemas mais frequentes em projetos 

Fonte: PM Survey 2011 
 

Mesmo com o alto índice de preocupação com os custos nas metodologias de 

gerenciamento de projetos, mostrado na Figura 1, o não cumprimento do orçamento ainda 

representa 42,4% dos problemas mais frequentes em projetos, conforme Figura 2. 

Assim sendo, esse trabalho tem como objetivo comparar a gestão de custos em 

projetos, de acordo com as melhores práticas e metodologias mais relevantes na gestão 

moderna de projetos. 
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2. METODOLOGIA 

De acordo com GIL (2010), pesquisa pode ser definida como o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao 

problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem 

que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Para discorrer sobre o tema desse trabalho, foi definido que pesquisas seriam 

necessárias. Em função da natureza do tema, definiu-se que as pesquisas seriam do tipo 

bibliográficas, que são elaboradas com base em material já publicado. Tradicionalmente, essa 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos. Entretanto, com a disseminação de novos formatos 

de informação, essas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas 

magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela Internet. 

Utilizando-se então pesquisas bibliográficas em livros, artigos e na Internet, foram 

abordadas as melhores práticas e metodologias de gerenciamento de custos em projetos do 

Project Management Institute - PMI, International Project Management Association - IPMA, 

Methodware, Project in Controlled Environment - PRINCE2 e Independent Project Analysis - 

IPA. 

Outra metodologia utilizada para realização desse trabalho é do tipo exploratória, 

numa classificação segundo os objetivos mais gerais de uma pesquisa. Segundo GIL (2010), 

as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema em questão, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu 

planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos 

relativos ao fato ou fenômeno estudado. Pode-se afirmar que a maioria das pesquisas 

realizadas com propósitos acadêmicos, que é o caso dessa pesquisa, pelo menos num primeiro 

momento, assume o caráter de pesquisa exploratória, pois é pouco provável que o pesquisador 

tenha uma definição clara do que irá investigar. 

Cabe aqui diferenciar metodologia de melhores práticas, já que alguns exemplares de 

ambas são apresentados e comparados nesse trabalho. 

Metodologia é uma palavra composta por três vocábulos gregos: metà (para além de), 

odòs (caminho) e logos (estudo). O conceito faz alusão aos métodos de investigação que 

permitem obter certos objetivos numa ciência. Uma metodologia, por definição, significa o 
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estudo dos métodos, ou receita, para as etapas a serem seguidas em um determinado processo. 

A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho. É a explicação do tipo de trabalho, dos 

instrumentos e ferramentas utilizadas, do tempo previsto, da equipe necessária, da divisão do 

trabalho, das formas de levantamento, registro e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo 

que se utilizou no trabalho para alcançar os resultados almejados. 

Uma metodologia de gerenciamento de projetos contém uma série de passos a serem 

seguidos para garantir a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas. 

O conceito de melhores práticas pode ser traduzido como a utilização de processos 

reconhecidos como o melhor método de conduzir uma ação, levando a organização 

comprovadamente a resultados superiores. Não existe propriamente uma melhor prática, 

podendo a mesma variar conforme o ambiente, missão, tecnologia ou cultura da organização. 

Por essa razão, o termo não é usado no singular. Uma definição prática de melhores práticas 

seria: o conhecimento sobre aquilo que funciona em situações e contextos específicos, sem a 

utilização desmesurada de recursos para atingir os resultados desejados, e que pode ser 

utilizado para desenvolver e implementar soluções adaptadas a problemas semelhantes em 

outras situações ou contextos. 

O uso da palavra melhor não deve ser considerado em sentido superlativo. Dito de 

outro modo, o termo melhores práticas não tem a ver com perfeição, padrão ouro ou apenas 

com elementos que provaram contribuir no sentido de fazer as intervenções funcionar ou 

serem bem sucedidas. Os resultados podem ser parciais e relativos a apenas um ou mais 

componentes da prática em consideração, dependendo do contexto em questão.  

Em suma, as melhores práticas nos dizem o que deve ser feito, com base no histórico e 

estatísticas de implementação de projetos, para obtermos projetos bem sucedidos; e as 

metodologias nos dizem como e quando essas melhores práticas devem ser executadas, de 

acordo com a realidade de cada organização e o contexto do projeto. 

Dessa forma entendemos que o PMBOK do PMI, o ICB do IPMA e as VIPs do IPA 

não são metodologias, pois descrevem processos de alto nível sem especificamente detalhar 

como devem ser implantados. Já o PRINCE2 e o Methodware são metodologias, pois 

detalham como e quando os processos de gerenciamento de projetos devem ser executados. 

Vale mencionar que o IPMA além das melhores práticas (competências técnicas) também 

aborda competências comportamentais e contextuais, o que representa seu principal 

diferencial do PMI, porém essas competências não serão abordadas nesse trabalho. 
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Após pesquisas bibliográficas exploratórias da gestão de custos em algumas 

metodologias e melhores práticas de gerenciamento de projetos foram realizadas comparações 

entre as formas de gestão de custos pesquisadas e a abordagem de gestão de custos do PMI 

(2008), que, para a equipe, foi estabelecida como a base de conhecimento na gestão de custos. 

Definiu-se isso em função da grande aplicabilidade dos fundamentos do PMI (2008) na gestão 

de custos da maioria das empresas. Além disso, o foco do MBA em curso é justamente a 

gestão, não só de custos, mas do projeto como um todo, tendo como base os fundamentos do 

PMI (2008). É inegável que, hoje em dia, no âmbito nacional de gerenciamento de projetos, a 

mais difundida abordagem é a do PMI. 

Por fim, após explicação das comparações, os resultados são apresentados, bem como 

os possíveis desdobramentos deste trabalho. 

 
  



16 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Através de pesquisas em livros, outros trabalhos de conclusão de curso, artigos e na 

Internet foram levantadas algumas metodologias de gerenciamento de custos em projetos. 

Serão descritas as abordagens de gerenciamento de custos em projetos das principais 

práticas e metodologias adotadas atualmente pela maioria das empresas, que são o PMI, 

originário dos Estados Unidos da América, o IPMA, órgão europeu de gerenciamento de 

projetos, o Methodware, metodologia brasileira adaptada do PMBOK e o Prince2, 

metodologia do Reino Unido. Abordaremos também algumas técnicas recomendadas pelo 

IPA, denominadas Value Improving Practices - VIPs, por serem consideradas práticas que 

agregam valor aos projetos, principalmente aos de grande porte. 

3.1. PMI 

O Project Management Institute - PMI é uma instituição internacional sem fins 

lucrativos que associa profissionais de gestão de projetos. Seus principias objetivos são 

formular padrões profissionais de gestão de projetos, gerar conhecimento por intermédio da 

investigação e promover a gestão de projetos como profissão através de seus programas de 

certificação. 

O PMI foi fundado em 1969 por cinco voluntários. Seu primeiro seminário se realizou 

em Atlanta, Estados Unidos, do qual participaram mais de oitenta pessoas. Na década de 70 

foi criado o primeiro capítulo, o que permitiu realizar o primeiro seminário fora dos Estados 

Unidos. No término de 1970, quase 2.000 membros faziam parte da organização. Na década 

de 80 se realizou a primeira avaliação para a certificação como profissional em gestão de 

projetos (PMP, por sua sigla em inglês); além disto, se implantou um código de ética para a 

profissão. No começo dos anos noventa o PMI publicou a primeira edição do Guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge), o qual se converteu no pilar básico para a gestão e 

direção de projetos. Já no ano de 2000, o PMI era integrado por mais de 40.000 pessoas na 

qualidade de membros ativos, 10.000 PMP certificados e quase 300.000 cópias vendidas do 

PMBOK. 

Desde então, o PMI cresceu e se tornou o maior defensor mundial da profissão de 

gerenciamento de projetos. O PMI conta com mais de 300.000 associados em mais de 160 

países. Todos os principais setores estão representados, inclusive tecnologia da informação, 
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defesa e aeroespacial, serviços financeiros, telecomunicações, engenharia e construção, 

agências governamentais, seguro, saúde, dentre outros. 

A meta principal do PMI é avançar na prática, na ciência e na profissão de 

gerenciamento de projetos em todo o mundo, de uma maneira consciente e pró-ativa, para que 

as organizações em todos os lugares apoiem, valorizem e utilizem o gerenciamento de 

projetos – e então atribuam seus sucessos a ele. 

O Guia PMBOK é o padrão para gerenciar a maioria dos projetos em vários tipos de 

setores da indústria. Descreve os processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos usados para a obtenção de um resultado bem sucedido. 

Segundo o PMI (2008), o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos 

envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser 

concluído dentro do orçamento aprovado. A Figura 3 fornece um resumo dos processos de 

gerenciamento dos custos do projeto segundo o PMI, que inclui: 

• Estimar os custos; 

• Determinar o orçamento; 

• Controlar os custos. 

Esses processos interagem entre si, bem como com os de outras áreas de 

conhecimento. Podem envolver esforços de um grupo ou de uma pessoa, com base nas 

necessidades do projeto. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todo projeto e em uma 

ou mais fases do mesmo, se o projeto for dividido em fases. Embora os processos sejam 

apresentados como elementos distintos com interfaces bem definidas, na prática eles podem 

se sobrepor e interagir de formas não detalhadas aqui.  

O gerenciamento dos custos do projeto deve considerar os requisitos das partes 

interessadas para captura de custos. As diferentes partes interessadas medirão os custos do 

projeto de maneiras diferentes em tempos diferentes. Por exemplo, o custo de um item 

adquirido pode ser medido quando a decisão de aquisição é tomada ou comprometida, quando 

o pedido é feito, quando o item é entregue, ou quando o custo real é incorrido ou registrado 

para os propósitos de contabilidade do projeto.  

O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se principalmente com o custo dos 

recursos necessários para completar as atividades do projeto. Esse deve considerar também o 

efeito das decisões de projeto no custo recorrente subsequente do uso, manutenção e suporte 

do produto, serviço ou resultado do projeto. Por exemplo, limitar o número de revisões do 
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design pode reduzir o custo do projeto, mas poderia assim aumentar os custos operacionais do 

cliente.  

Em muitas organizações o prognóstico e a análise do desempenho financeiro em 

perspectiva do produto do projeto é feito fora do mesmo. Em outras, como o projeto de 

instalações fundamentais, o gerenciamento dos custos do projeto pode incluir esse trabalho. 

Quando esses prognósticos e análises são incluídos, o gerenciamento dos custos do projeto 

pode recorrer a processos adicionais e a inúmeras técnicas gerais de gerenciamento, tais como 

retorno do investimento, fluxo de caixa descontado e análise da recuperação do investimento.  

O esforço de planejamento do gerenciamento dos custos ocorre nas fases iniciais do 

planejamento do projeto e fornece a estrutura para cada processo do gerenciamento dos custos 

para que o desempenho dos mesmos seja eficiente e coordenado.  

 
Figura 3. Resumo do gerenciamento dos custos do projeto 

Fonte: PMI (2008) 
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A seguir detalharemos os processos de gerenciamento de custos em projetos citados 

anteriormente, de acordo com o PMI, em sua publicação de 2008 do PMBOK. 

 

3.1.1. Estimar os custos  

Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos 

monetários necessários para executar as atividades do projeto. As estimativas de custo são um 

prognóstico baseado na informação conhecida num determinado momento. Incluem a 

identificação e a consideração das alternativas de custo para iniciar e terminar o projeto. 

Compensações de custos e riscos devem ser consideradas, como fazer versus comprar, 

comprar versus alugar e o compartilhamento de recursos para alcançar custos otimizados para 

o projeto.  

Estimativas de custos são geralmente expressas em unidades de alguma moeda (por 

exemplo, dólar, euro, iene, etc.), embora em alguns casos outras unidades de medida, como 

horas ou dias de pessoal, sejam usadas para facilitar as comparações através da eliminação 

dos efeitos das flutuações das moedas.  

As estimativas de custos devem ser refinadas durante o curso do projeto para refletir 

detalhes adicionais que se tornarem disponíveis. A precisão da estimativa de um projeto 

aumentará conforme o mesmo progride no seu ciclo de vida.  

Os custos são estimados para todos os recursos que serão cobrados do projeto. Isso 

inclui, mas não se limita a mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, assim 

como categorias especiais como provisão para inflação ou custos de contingências. Uma 

estimativa de custo é uma avaliação quantitativa dos custos prováveis dos recursos 

necessários para completar a atividade.  

 

3.1.1.1. Estimar os custos: entradas 

• Declaração do escopo do projeto. A declaração do escopo fornece a 

descrição do produto, o critério de aceitação, as entregas chave, os limites, as 

premissas e restrições do projeto.  

• Estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do projeto (EAP) fornece 

as relações entre todos os componentes do projeto e suas entregas.  

• Dicionário da EAP. O dicionário da EAP e as declarações de trabalho 

detalhadas relacionadas fornecem uma identificação das entregas e uma 
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descrição do trabalho em cada componente da EAP necessário para produzir 

cada entrega.  

• Cronograma do projeto. O tipo e a quantidade dos recursos e a quantidade de 

tempo que esses recursos são aplicados para completar o trabalho do projeto 

são fatores primordiais na determinação do custo do projeto. Os recursos das 

atividades do cronograma e suas respectivas durações são usados como 

entradas chave para este processo. 

• Plano de recursos humanos. Atributos de recrutamento do projeto, índices de 

pessoal e reconhecimentos/prêmios relacionados são componentes necessários 

para o desenvolvimento das estimativas de custos do projeto.  

• Registro dos riscos. O registro de riscos deve ser revisto para considerar os 

custos de mitigação de riscos. Riscos, que podem ser ameaças ou 

oportunidades, tipicamente tem um impacto tanto na atividade como nos custos 

do projeto como um todo. 

• Fatores ambientais da empresa. Os fatores ambientais da empresa que 

influenciam o processo de estimativa dos custos incluem, mas não se limitam 

a: 

Ø  Condições do mercado. As condições do mercado descrevem que 

produtos, serviços e resultados estão disponíveis no mercado, de quem 

e sob que condições e termos. As condições de oferta e demanda 

regionais e/ou globais influenciam grandemente os custos dos 

requisitos; 

Ø  Informações comerciais publicadas. As informações de taxas de 

custos de recursos são frequentemente disponíveis em bancos de dados 

comerciais que acompanham os custos de recursos humanos e 

fornecem custos padrão para material e equipamento. Listas publicadas 

de preços de vendedores são outra fonte de informações.  

• Ativos de processos organizacionais. Os ativos de processos organizacionais 

que influenciam o processo estimar os custos incluem, mas não se limitam, a:  

Ø  Políticas de estimativa de custos;  

Ø  Modelos de estimativa de custos;  

Ø  Informações históricas; 
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Ø  Lições aprendidas.  

Informações adicionais que podem ser encontradas na linha de base do escopo que 

incluem requisitos com implicações contratuais e legais são saúde, segurança, proteção, 

desempenho, ambiente, seguro, direitos de propriedades intelectuais, licenças e autorizações. 

Todas essas informações devem ser consideradas durante o desenvolvimento das estimativas 

de custos.  

 

3.1.1.2. Estimar os custos: ferramentas e técnicas  

• Opinião especializada. As estimativas de custo são influenciadas por muitas 

variáveis como taxas de mão-de-obra, custo de materiais, inflação, fatores de 

risco e outras. A opinião especializada, guiada por informações históricas, 

fornece um discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos 

passados similares. Pode também ser usada para determinar se métodos de 

estimativas devem ser combinados e como reconciliar as diferenças entre eles.  

• Estimativa análoga. Estimativa análoga de custos usa os valores de 

parâmetros, como escopo, custo, orçamento e duração ou medidas de escala 

como tamanho, peso e complexidade de um projeto anterior semelhante, como 

base para estimar o mesmo parâmetro ou medida para um projeto atual. É 

frequentemente usada para estimar um parâmetro quando há uma quantidade 

limitada de informações detalhadas sobre o projeto, por exemplo nas suas fases 

iniciais. Usa informações históricas e opinião especializada.  

• Estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica utiliza uma relação 

estatística entre dados históricos e outras variáveis (por exemplo, metros 

quadrados em construção) para calcular uma estimativa para parâmetros da 

atividade, como custo, orçamento e duração. Esta técnica pode produzir altos 

níveis de precisão dependendo da sofisticação e dos dados básicos usados no 

modelo. 

• Estimativa “bottom-up”. A estimativa bottom-up é um método para estimar 

um componente do trabalho. O custo de pacotes de trabalho individuais ou 

atividades é estimado com o maior nível de detalhes especificado. O custo 

detalhado é então resumido nos níveis mais altos e utilizado em subsequentes 

relatórios e rastreamento. O custo e a precisão da estimativa de custos bottom-
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up geralmente são influenciados pelo tamanho ou complexidade da atividade 

individual ou pacote de trabalho.  

• Estimativas de três pontos. A precisão das estimativas de custos de uma 

atividade pontual pode ser aperfeiçoada considerando-se as variabilidades e 

riscos. Este conceito se originou com a Técnica de Revisão e Avaliação de 

Programa (PERT). PERT usa três estimativas para definir uma faixa 

aproximada para o custo de uma atividade, uma mais provável (MP), uma 

otimista (O) e uma pessimista (P). A análise PERT calcula o custo esperado da 

atividade usando uma média ponderada dessas três estimativas 

(PERT=(O+4xMP+P)/6). Estimativas de custos baseadas nessa equação (ou 

até mesmo numa média simples dos três pontos) podem fornecer mais precisão 

e os três pontos esclarecem a faixa de variabilidade das estimativas dos custos.  

• Análise das reservas. As estimativas de custos podem incluir reservas de 

contingências (algumas vezes chamadas de subsídios para contingências) para 

considerar os custos das incertezas. A reserva para contingências pode ser uma 

porcentagem do custo estimado, um número fixado ou pode ser desenvolvida 

através do uso de métodos de análise quantitativa. 

• Custo da qualidade (CDQ). As premissas sobre custos da qualidade podem 

ser usadas para preparar a estimativa dos custos da atividade.  

• Software para estimativas em gerenciamento de projetos. Aplicativos para 

estimativas em gerenciamento de projetos, planilhas computadorizadas, 

simulações e ferramentas estatísticas estão se tornando amplamente aceitos 

como auxílio nas estimativas de custos. Essas ferramentas podem simplificar o 

uso de algumas técnicas de estimativa de custos e, portanto facilitar uma rápida 

consideração das alternativas em estimativas dos custos.  

• Análise de proposta de fornecedor. Os métodos de estimativa de custos 

incluem a análise de quanto o projeto custaria baseado nas respostas das 

cotações dos fornecedores qualificados.  

 

3.1.1.3. Estimar os custos: saídas  

• Estimativas de custos da atividade. As estimativas de custos de atividades 

são avaliações quantitativas dos prováveis custos necessários para executar o 
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trabalho do projeto. As mesmas podem ser apresentadas em formato resumido 

ou em detalhes. Os custos indiretos, se incluídos na estimativa do projeto, 

podem ser incluídos no nível da atividade ou em níveis mais altos.  

• Bases de estimativas. A quantia e tipo de detalhes adicionais que suportam a 

estimativa dos custos variam por área de aplicação. Independentemente do 

nível de detalhe, a documentação de suporte deve fornecer um entendimento 

claro e completo a respeito de como a estimativa de custos foi derivada.  

• Atualizações nos documentos do projeto. Os documentos do projeto que 

podem ser atualizados incluem, mas não se limitam ao registro dos riscos.  

 

3.1.2. Determinar o orçamento  

Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados de atividades 

individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. 

Essa linha de base inclui todos os orçamentos autorizados, mas exclui as reservas de 

gerenciamento. 

Os orçamentos do projeto compõem os recursos financeiros autorizados para executar 

o projeto. O desempenho dos custos do projeto será medido em relação ao orçamento 

autorizado.  

 

3.1.2.1. Determinar o orçamento: entradas  

• Estimativas de custos da atividade. 

• Bases de estimativas. 

• Declaração do escopo. 

• Estrutura analítica do projeto (EAP). 

• Dicionário da EAP.  

• Cronograma do projeto. 

• Ativos de processos organizacionais.  

• Calendários de recursos. Os calendários dos recursos fornecem informações 

sobre quais recursos são designados para o projeto e quando os mesmos são 

alocados. Essas informações podem ser usadas para indicar os custos dos 

recursos durante o projeto.  
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• Contratos. Informações contratuais relevantes e custos relacionados a 

produtos, serviços ou resultados que foram comprados são incluídos durante a 

determinação do orçamento.  

 
3.1.2.2. Determinar o orçamento: ferramentas e técnicas  

• Agregação de custos. As estimativas de custos são agregadas por pacotes de 

trabalho de acordo com a EAP. As estimativas de custos do pacote de trabalho 

são então agregadas para os níveis de componentes mais altos da EAP (como 

contas de controle) e enfim para o projeto todo.  

• Análise das reservas. A análise das reservas de orçamento pode estabelecer 

tanto as reservas de contingência como as reservas gerenciais para o projeto. 

As reservas de contingência são provisões para mudanças imprevistas, mas 

potencialmente necessárias e que podem resultar de riscos ocorridos que foram 

identificados no registro dos mesmos. As reservas gerenciais são orçamentos 

reservados para mudanças não planejadas no escopo e custos do projeto. As 

reservas não fazem parte da linha de base de custos do projeto, mas podem ser 

incluídas no orçamento total do mesmo. 

• Opinião especializada. 

• Relações históricas. Quaisquer relações históricas que resultam em 

estimativas paramétricas ou análogas envolvem o uso de características de 

projetos (parâmetros) para desenvolver modelos matemáticos para prever o 

custo total do projeto.  

• Reconciliação do limite de recursos financeiros. A utilização de fundos deve 

ser reconciliada com quaisquer limites de recursos de fundos alocados ao 

projeto. Uma variação entre os limites de recursos e os gastos planejados às 

vezes provocará a necessidade de reagendamento do trabalho visando o 

nivelamento das taxas de gastos.  

 

3.1.2.3. Determinar o orçamento: saídas  

• Linha de base do desempenho de custos. A linha de base do desempenho de 

custos é um orçamento no término (ONT) autorizado, sincronizado com o 

tempo, para medir, monitorar e controlar o desempenho de custos geral do 

projeto. É desenvolvido como um acúmulo dos orçamentos aprovados por 
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período de tempo e é tipicamente mostrado numa curva com formato em S, 

como ilustrado na Figura 4.  

 
Figura 4. Linha de base de custos, gastos e requisitos de recursos financeiros 

Fonte: PMI (2008) 
 

 
• Requisitos dos recursos financeiros do projeto. Os requisitos dos recursos 

financeiros totais e periódicos (por exemplo, quadrimestralmente, anualmente) 

são derivados a partir da linha de base de custos. Os recursos totais necessários 

são aqueles incluídos na linha de base de custos, mais as reservas de 

gerenciamento, se existirem.  

• Atualizações nos documentos do projeto. Os documentos do projeto que 

podem ser atualizados incluem, mas não se limitam a:  

Ø  Registro dos riscos;  

Ø  Estimativa de custos; 

Ø  Cronograma do projeto.  

 

3.1.3. Controlar os custos  

Controlar os custos é o processo de monitoramento do progresso do projeto para 

atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos 

custos. A atualização do orçamento envolve o registro de custos reais gastos até a data. 

Qualquer aumento do orçamento autorizado somente pode ser aprovado através do processo 

de Controle Integrado de Mudanças. Muito do esforço desprendido no controle de custos 

envolve a análise da relação entre o consumo dos fundos do projeto e o trabalho físico sendo 
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realizado para tais gastos. A chave para o controle eficaz de custos é o gerenciamento da linha 

de base do desempenho de custos aprovada e as mudanças na mesma.  

O controle de custos do projeto inclui:  

• Influenciar os fatores que criam mudanças na linha de base de custos 

autorizada;  

• Assegurar que todas as solicitações de mudanças sejam feitas de maneira 

oportuna;  

• Gerenciar as mudanças reais conforme ocorrem;  

• Assegurar que os gastos de custos não excedam os recursos financeiros 

autorizados, por período e total do projeto;  

• Monitorar o desempenho de custos para isolar e entender as variações a partir 

da linha de base de custos;  

• Monitorar o desempenho do trabalho em relação aos recursos financeiros 

gastos;  

• Prevenir que mudanças não aprovadas sejam incluídas no relato do custo ou do 

uso de recursos;  

• Informar as partes interessadas apropriadas a respeito de mudanças aprovadas 

e custos associados; 

• Agir para manter os excessos de custos não previstos dentro de limites 

aceitáveis. 

O controle de custos do projeto procura pelas causas de variações negativas e positivas 

e é parte do processo de Controle Integrado de Mudanças. 
 

3.1.3.1. Controlar os custos: entradas  

• Linha de base do desempenho de custos. É comparada aos resultados reais 

para determinar se uma mudança, ação corretiva ou preventiva é necessária.  

• Plano de gerenciamento dos custos. O plano de gerenciamento dos custos 

descreve como os custos do projeto serão gerenciados e controlados. 

• Requisitos dos recursos financeiros do projeto. 

• Informações sobre o desempenho do trabalho. Informações sobre o 

desempenho do trabalho incluem informações do progresso do projeto, tais 

como quais entregas foram iniciadas, os seus progressos e quais foram 
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concluídas. As informações podem incluir também custos que foram 

autorizados e incorridos e estimativas para completar o trabalho do projeto.  

• Ativos de processos organizacionais. 

 

3.1.3.2. Controlar os custos: ferramentas e técnicas  

• Gerenciamento do valor agregado. O gerenciamento do valor agregado 

(GVA – EVM em Inglês), em suas várias formas, é um método comumente 

usado para medição do desempenho. Integra as medidas de escopo, custos e 

cronograma para auxiliar a equipe de gerenciamento a avaliar e medir o 

desempenho e progresso do projeto. É uma técnica de gerenciamento de 

projetos que requer as informações de uma linha de base integrada contra a 

qual o desempenho pode ser medido na duração do projeto. Os princípios do 

GVA podem ser aplicados a todos os projetos em qualquer setor. O GVA 

desenvolve e monitora três dimensões chave para cada pacote de trabalho e 

conta de controle: o valor planejado, o valor agregado e o custo real. A partir 

desses três valores é possível obtermos índices de desempenho do projeto e 

previsões de custo e prazo para o término do projeto.  

• Previsão. Conforme o projeto progride, a equipe do projeto pode elaborar uma 

previsão para a estimativa no término que pode ser diferente do orçamento no 

término baseado no desempenho do projeto. O GVA nos fornece uma 

metodologia de calculo para essa e outras previsões. 

• Índice de desempenho para término. O índice de desempenho para término é 

a projeção calculada do desempenho de custos que deve ser atingido no 

trabalho restante para alcançar um objetivo de gerenciamento especificado, 

como o orçamento no término ou a estimativa no término.  

• Análise de desempenho. As análises de desempenho comparam o 

desempenho de custos através do tempo, atividades do cronograma ou pacotes 

de trabalho acima e abaixo do orçamento e recursos financeiros estimados 

necessários para terminar o trabalho em progresso. 

• Análise da variação. Medições do desempenho de custos são usadas para 

avaliar a magnitude de variação à linha de base de custos original. Aspectos 

importantes do controle de custos incluem a determinação da causa e grau de 
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divergência relativa à linha de base do desempenho de custos e a decisão se 

ação corretiva ou preventiva é necessária. 

• Software de gerenciamento de projetos. Software de gerenciamento de 

projetos é frequentemente usado para monitorar as três dimensões do GVA 

(valor presente, valor agregado e custo real), para mostrar tendências gráficas e 

para prever uma variedade de resultados finais possíveis do projeto. 

 

3.1.3.3. Controlar os custos: saídas  

• Medições de desempenho do trabalho. Os valores da variação de custo, 

variação de prazo e os índices de desempenho calculados para os componentes 

da EAP são documentados e comunicados às partes interessadas.  

• Previsões de orçamentos. Tanto um valor estimado no término calculado por 

fórmula como uma estimativa bottom-up manual são documentados e 

comunicados às partes interessadas.  

• Atualizações em ativos de processos organizacionais. Os ativos de processos 

organizacionais que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados a:  

Ø  Causas das diferenças;  

Ø  Ação corretiva escolhida e suas razões; 

Ø  Outros tipos de lições aprendidas a partir do controle de custos do 

projeto.  

• Solicitações de mudanças. A análise do desempenho do projeto pode resultar 

numa solicitação de mudança da linha de base do desempenho de custos ou de 

outros componentes do plano de gerenciamento do projeto. As solicitações 

podem incluir ações preventivas ou corretivas e são processadas para revisão e 

distribuição através do processo de Controle integrado de mudanças. 

• Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Os elementos do plano 

de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem, entre outros, 

a linha de base do desempenho de custos e o plano de gerenciamento dos 

custos.  

• Atualizações nos documentos do projeto. Os documentos do projeto que 

podem ser atualizados incluem, entre outros, as estimativas de custos e as 

bases de estimativas.  
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3.2. METHODWARE 

A Methodware é uma metodologia desenvolvida pela empresa brasileira Beware 

Consultoria para iniciar, planejar, monitorar/controlar e encerrar projetos. 

Uma das grandes contribuições do PMI para a divulgação das boas práticas de 

gerenciamento de projetos foi a publicação de um documento denominado “A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)”. O PMBOK se encontra atualmente na 

4ª edição (2008), possuindo tradução para vários idiomas, inclusive o português, sob o título 

“Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos”. De acordo com a 

metodologia Methodware, o PMBOK aborda somente “o que” é necessário para o 

gerenciamento de projetos. A Methodware é uma metodologia que tem o objetivo de dizer 

“como” esses processos devem ser realizados e em que sequência. A primeira versão dessa 

metodologia foi elaborada em 2003, tendo sido, desde então, melhorada e implantada em 

várias organizações pela Beware Consultoria Empresarial Ltda. 

Empresas cujas metodologias foram desenvolvidas com base na Methodware: TIM 

Brasil; Petrobras (Universidade Corporativa); BR Distribuidora; Centro de Análise de 

Sistemas Navais da Marinha; Eletropaulo (área de TI), Lojas Americanas, Emgepron, etc.  

A seguir, na Figura 5, o mapa de processos da metodologia: 
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Figura 5. Mapa de processos da metodologia Methodware 

Fonte: XAVIER (2009) 

 

Pela metodologia Methodware, os processos do gerenciamento de custos são: 

 

3.2.1. Calcular o custo das atividades e do projeto (P6) 

É o processo onde são estimados os custos dos recursos necessários para a 

implementação das atividades do projeto. O índice P6 indica que é o 6º processo da fase de 

Planejamento (P) do projeto, de acordo com a metodologia. 

A metodologia divide os processos sempre em três etapas: informações necessárias 

para execução do processo (similar às entradas do PMI), como fazer (similar às ferramentas e 

técnicas do PMI) e resultados (similar às saídas do PMI). 

As informações necessárias para executar os processos são: 

• Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

• Estimativa de duração de cada atividade; 

• Cronograma do projeto; 
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• Recursos alocados a atividades; 

• Plano de respostas aos riscos; 

• Informações históricas e publicações de estimativas; 

• Custos unitários dos recursos (humanos, materiais e equipamentos); 

• Calendário de recursos; 

• Contratos; 

• Fontes de financiamento e respectivas datas de reembolso. 

Como fazer, ou como realizar o processo: calcular o custo das atividades e do projeto, 

ou seja, estimar o custo de cada atividade/produto do projeto. 

Segundo a metodologia, o custo sempre deve ser estimado considerando o custo 

associado diretamente à execução das tarefas (custo de mão-de-obra, materiais e suprimentos, 

serviços contratados) somada aos custos administrativos (custo de gerenciamento, dos 

sistemas utilizados, da inflação ou juros). 

O custo total do projeto é o custo proveniente do somatório do custo de cada produto 

ou atividade do projeto. 

As estimativas para determinação dos custos podem ser, de acordo com a 

metodologia: 

• Estimativa bottom-up: estimar os custos de projeto consolidando o custo de 

cada pacote de trabalho individualmente, através da multiplicação do custo do 

recurso pela quantidade deste recurso em cada pacote de trabalho; 

• Estimativa análoga: usar os custos reais de projetos semelhantes, expressos a 

partir de informações históricas; 

• Estimativa paramétrica: buscar informações estatísticas, como por exemplo, 

metros quadrados de construção e um parâmetro de custo por metro quadrado 

de construção. 

As estimativas de reservas para contingência podem ser consideradas separadamente 

ou diretamente em cada pacote de trabalho. Se estiverem em cada pacote de trabalho, a 

tendência é que acabem sendo usadas sem justificativas. É interessante gerar uma única 

reserva para contingências de custo, pois o controle dessas reservas fica mais fácil dessa 

forma. 

Os resultados desse processo, na realidade resultado único, é o orçamento do projeto, 

que é o documento com as estimativas dos custos globais aos itens individuais de trabalho 
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com a finalidade de estabelecer uma linha de base de custo para medir o desempenho do 

projeto. Este orçamento deve levar em consideração a necessidade de financiamento, seja ela 

parcial e/ou periódica. Pode ser apresentado com a necessidade financeira total, diária, 

semanal, mensal, anual, etc. 

 

3.2.2. Controlar o desempenho do projeto (C1) 

O controle do desempenho do projeto envolve coletar e disseminar, para as partes 

interessadas, as informações de desempenho, incluindo como os recursos estão sendo 

utilizados para alcançar os objetivos do projeto. Este processo inclui: 

• Relatar a situação: descrever a posição atual do projeto (o que foi realizado); 

• Relatar o progresso: comparar o que foi realizado com o planejado; 

• Fazer previsões: estimar o futuro do projeto em termos de prazo e custo. 

As informações necessárias para execução dos processos são: 

• Plano de gerenciamento do projeto: contém a base de referência (escopo – 

EAP; tempo – cronograma; custos – orçamento) que será utilizada nas 

avaliações do desempenho do projeto e é resultado de outro processo da 

metodologia (processo P13); 

• Entregas e informações sobre os resultados do trabalho: quais subprodutos 

foram completamente ou parcialmente concluídos, quais custos estão sendo 

incorridos ou comprometidos. Os resultados do trabalho devem ser reportados 

dentro de um formato estabelecido pelo plano de gerenciamento das 

comunicações. A precisão e a uniformidade das informações dos resultados do 

trabalho são essenciais para a utilidade dos relatórios de desempenho. 

Como fazer ou realizar o processo: 

• Promover as reuniões de acompanhamento: reuniões gerais ou individuais, 

realizadas regularmente com a equipe ao longo da execução do projeto, a fim 

de avaliar o desempenho do mesmo, corrigir eventuais desvios e definir 

alterações necessárias; 

• Emitir relatórios de desempenho: conforme definidos em outros processos da 

metodologia, os relatórios mostram os resultados do desempenho do projeto 

mediante comparação com valores orçados/esperados. Uma das técnicas que 

pode ser usada é a técnica do valor agregado (TVA ou GVA), que integra 
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medições de escopo, custo e tempo para auxiliar a gerência e avaliar o 

desempenho do projeto. Tem foco na relação entre os custos reais incorridos e 

o trabalho realizado no projeto num determinado período de tempo e no 

desempenho obtido em relação ao custo para obtê-lo. Trata-se de avaliar o que 

foi produzido (agregado) em relação ao que foi efetivamente gasto e ao que foi 

planejado gastar, pressupondo que o valor a ser agregado inicialmente por uma 

atividade é o valor planejado (orçado) para ela. Utilizando a TVA, são, então, 

calculados diversos índices que servem para medir o projeto. 

Os resultados do processo são: 

• Relatórios de desempenho: que organizam e sumarizam as informações obtidas 

e apresentam os resultados de quaisquer análises. Esses relatórios devem 

fornecer os tipos de informações e o nível de detalhamento requerido pelos 

vários interessados, conforme especificado no plano de gerência de 

comunicações; 

• Requisições de mudanças: as análises do desempenho do projeto podem gerar 

requisições de mudanças em alguns aspectos do projeto. Estas requisições são 

tratadas pelo processo de controle de mudanças (C2). 

3.3. IPMA 

A Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos (International Project 

Management Association – IPMA) é uma organização sem fins lucrativos, registrada na 

Suíça, para promoção internacional do gerenciamento de projetos. A IPMA é uma federação 

de mais de 50 associações internacionais orientadas ao gerenciamento de projetos com mais 

de 40.000 membros (em 2009) ao redor do mundo. 

A Associação foi criada em 1965 em Viena por um grupo de gerentes, e inicialmente 

foi utilizado o nome “Associação Internacional de Sistemas de Gerenciamento” (International 

Management Systems Association – IMSA). O primeiro congresso internacional foi em Viena 

em 1967, com a participação de profissionais de mais de 30 países. Em 1979 a Associação foi 

renomeada para IPMA. 

O foco do IPMA está no desenvolvimento e promoção da profissão de gerenciamento 

de projetos. A IPMA estabelece padrões para o trabalho dos profissionais do gerenciamento 

de projetos através do IPMA Competence Baseline (ICB). 
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Figura 6. Olho de Competências 

Fonte: ICB (2006) 

 

A IPMA aborda os aspectos Técnicos, Comportamentais e Contextuais do projeto, 

conforme Figura 6. 

No seu capítulo dedicado a custos, traz junto o aspecto financeiro do projeto. Segundo 

a IPMA (2006) o gerenciamento de custos e aspectos financeiros do projeto é o somatório de 

todas as ações requeridas para o planejamento, monitoramento e controle dos custos durante o 

ciclo de vida do projeto, incluindo a análise do projeto e os custos estimados das fases iniciais 

do projeto. 

O gerenciamento de custos é o responsável por estimar os custos dos pacotes de 

trabalho, gerando o orçamento de todo o projeto. Inclui também o monitoramento e controle 

dos custos comparando o planejado com o realizado, calculando o saldo remanescente e 

atualização do valor para conclusão do projeto. O custo dos entregáveis deve ser mensurável e 

calculável. 

O orçamento do projeto deve incluir valores a serem alocados em áreas de suporte e 

apoio. Deve incluir também um valor de reserva para incertezas como contingências, pleitos e 

possíveis estouros de orçamento, 

Todos os valores pagos devem estar consistentes com o que foi entregue e de acordo 

com as condições contratuais. 

O gerenciamento financeiro do projeto assegura que em todas as fases do projeto, são 

conhecidos quais os recursos financeiros requisitados para cada intervalo de tempo. Os 
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recursos solicitados dependem dos custos do projeto, das datas e condições de pagamento. O 

gerenciamento analisa a disponibilidade de recursos financeiros assim como gerencia os 

valores pagos a mais ou a menos. 

Deve ser considerada uma contingência para demandas inesperadas durante o ciclo de 

vida do projeto. Os pagamentos adiantados devem ter cuidado especial. O fluxo de caixa deve 

ser analisado e avaliado. Ações apropriadas e feedbacks completam o gerenciamento. 

O aspecto financeiro inclui o processo de obtenção dos recursos necessários ao 

projeto. Existem diversas opções para financiar um projeto, como recursos internos, 

empréstimos bancários ou a modalidade build-operate-transfer (BOT). A área Financeira da 

empresa deve ser envolvida nessa operação, ou mesmo liderá-la.  

A IPMA (2006) traz ainda possíveis passos para o gerenciamento de custos e 

financeiro do projeto. 

• Gerenciamento de Custos:  

1)  Analisar e decidir qual o método para o gerenciamento de custos;  

2)  Estimar e avaliar os custos para os pacotes de trabalho, incluindo os 

custos das áreas de suporte e apoio;  

3)  Definir os elementos para monitoramento e controle dos custos;  

4)  Definir os objetivos da área;  

5)  Calcular os recursos utilizados ou as despesas ocorridas;  

6)  Considerar todas as alterações e pleitos;  

7)  Analisar as variações e suas causas e comparar os gastos ocorridos 

com o planejado;  

8)  Estimar as tendências e o custo final;  

9)  Desenvolver a aplicar ações corretivas;  

10)  Atualizar a estimativa de custos e considerar as mudanças;  

11)  Documentar as lições aprendidas e utilizá-las em outros projetos. 

• Gerenciamento Financeiro:  

1)  Analisar as opções e modelos para o financiamento do projeto;  

2)  Negociar com possíveis fontes de recursos e definir as condições;  

3)  Selecionar a fonte financiadora do projeto;  

4)  Alocar os custos no orçamento e analisar os pagamentos adiantados;  

5)  Calcular o uso dos recursos financeiros e o fluxo de caixa do projeto.  

6)  Definir e controlar o processo para autorização dos pagamentos;  
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7)  Controlar a contabilidade;  

8)  Considerar mudanças no uso dos recursos financeiros e orçamento 

disponível durante o ciclo de vida do projeto;  

9)  Validar a gerenciar o orçamento, cobrindo os custos incorridos;  

10)  Documentar as lições aprendidas e utilizá-las em outros projetos. 

 

3.4. PRINCE2 

Project In Controlled Environment (PRINCE2) é uma metodologia para 

gerenciamento de projetos bastante difundida na Europa, que está começando a ser utilizada, 

de forma expressiva no Brasil.  

A versão atual do PRINCE2 originalmente baseia-se em PROMPT, uma metodologia 

de gerenciamento de projetos criada pela Simpact Systems Ltd. em 1975 e adotada 

pela  Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA em 1979 como padrão a 

ser utilizado em todos os projetos de sistemas da informação do governo Britânico. Em 1989 

o PROMPT II foi substituído pelo PRINCE, que passa a ser chamado de PRINCE2 em 1996 

quando sua metodologia é expandida para o gerenciamento de qualquer tipo de projetos, não 

só de sistemas da informação, como sua versão anterior. 

 Em 2001 a Office of Government Commerce - OGC, que é uma organização do 

governo do Reino Unido responsável por iniciativas que aumentam a eficiência e efetividade 

de processos de negócio do governo, incorpora a CCTA e passa a ser responsável pela 

metodologia PRINCE2. 

 Em 16 de junho de 2009 a OGC publica a quinta e atual edição da metodologia, sob o 

nome de PRINCE2:2009 Refresh.  Tanto PRINCE quanto PRINCE2 são marcas registradas 

da OGC do Reino Unido. 

Devido à grande diferença de abordagem do gerenciamento de projetos entre o 

PRINCE2 e o PMI apresentaremos abaixo as principais características do PRINCE2 antes de 

abordar o gerenciamento de custos propriamente dito. 

O método PRINCE2 é caracterizado por ter seus projetos direcionados a um Business 

Case, e aborda o gerenciamento de projeto com quatro elementos integrados: princípios, 

temas, processos e ambiente do projeto. Além disso, foca-se no controle de seis objetivos 

principais do projeto: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefícios. 
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Os princípios são orientações obrigatórias e boas práticas que determinam se o projeto 

está sendo genuinamente gerenciado de acordo com o método PRINCE2. São sete princípios: 

• Justificação contínua do Business Case: continuada justificativa de negócios 
para iniciar e/ou manter o projeto; 

• Aprender com a experiência: aprendizagem com experiências anteriores; 
• Papéis e responsabilidades: papéis e responsabilidades claros e acordados; 
• Gerenciamento por estágios: os estágios ou fases definidas para o projeto estão 

adequadamente planejadas? 
• Gerenciamento por exceção: gerenciamento por exceção através de delegação 

de autoridades. As tolerâncias de tempo, custo, qualidade, riscos, escopo e 
benefícios foram definidos para cada nível de gerenciamento do projeto? 

• Foco no produto: O projeto deve ser focado na definição, documentação e 
entrega dos produtos; 

• Adequação ao ambiente do projeto: customização do método de acordo com as 
características do projeto. 

Os temas descrevem aspectos do gerenciamento de projeto que devem ser tratados 

continuamente e em paralelo ao longo de toda a duração do projeto. São sete temas que 

explicam o tratamento do PRINCE2 para as várias áreas de gerenciamento de projetos: 

• Business Case: refere-se ao porquê do projeto, porque iniciar o projeto, e quais 
benefícios serão esperados; 

• Organização: foco na estrutura temporária, com papéis e responsabilidades 
definidos; 

• Qualidade: foco no entendimento, por todos os envolvidos, dos atributos de 
qualidade dos produtos a serem desenvolvidos pelo projeto; 

• Planos: foco no planejamento, na comunicação e no controle para desenvolver 
e entregar os produtos do projeto conforme os critérios de qualidade 
estipulados; 

• Risco: gerenciamento das incertezas do projeto; 
• Mudança: gerenciamento e análise do impacto das mudanças do projeto; 
• Progresso: monitoração do desempenho do projeto, pontos de tomada de 

decisão, escalonamento de problemas, viabilidade de seguir com o projeto, etc. 
Os processos são percorridos de acordo com as etapas ao longo do ciclo de vida do 

projeto e provêm um conjunto de atividades relacionadas para dirigir, gerenciar, atingir os 

objetivos e finalizar o projeto com sucesso. São sete processos: 

• Começando um projeto (Starting Up a Project - SU). Este processo visa 
assegurar se o projeto é viável para ser iniciado; 

• Direcionando um projeto (Directing a Project - DP). Este processo, de 
responsabilidade do comitê de direção do projeto, visa assegurar condições 
propícias para um bom direcionamento do projeto; 
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• Iniciando um Projeto (Initiating a Project - IP). Esse processo visa assegurar o 
entendimento dos objetivos, escopo, qualidade e quaisquer outras informações 
que consolidem uma base para iniciar o projeto; 

• Gerenciando um Estágio (Managing a Stage Boundary - SB). Esse processo 
visa assegurar ao comitê de direção do projeto informações suficientes de 
desempenho do projeto para tomada de decisões; 

• Controlando um Estágio (Controlling a Stage - CS). Este processo contempla 
atividades de controle e monitoramento dos estágios do projeto; 

• Gerenciando Entregas (Managing Product Delivery - MP). Este processo visa 
garantir que os produtos do projeto sejam desenvolvidos s entregues conforme 
planejado e dentro dos padrões de qualidade preestabelecidos; 

• Fechando um Projeto (Closing a Project - CP). Este processo visa garantir o 
encerramento controlado do projeto. 

Cada processo fornece listas de verificação de atividades, com recomendações de 

produtos (de gerenciamento de projetos, ex.: business case, descrição de produtos, relatórios, 

registros, notas de lição, etc.) e responsabilidades relacionadas. Vide Figura 7. 

 

 
Figura 7. Modelo de processos do PRINCE2 

Fonte: Manual do PRINCE2 (2009) 

 

A gestão de custos não é explicitamente abordada como no PMI (2008), mas sim 

desenvolvida nos temas de Business Case, plano e progresso, quando as informações de custo 

e tempo são necessárias para nível de planejamento requerido. 

O Business Case é um estudo que visa justificar a viabilidade de investimento para o 

planejamento e execução de esforços para alcançar um resultado esperado, e segundo o 

PRINCE2 devem ser feitas as estimativas de custo para cada alternativa de projeto. 
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As técnicas para estimativas de custos e criação do cronograma não são muito 

enfatizadas e desenvolvidas no manual de PRINCE2. Fala-se resumidamente de técnicas de 

estimativas (analogia, paramétrica, CPM PERT, simulação de Monte Carlo) e um roteiro para 

elaborar o plano que inclui orçamento de custos.  

A criação do orçamento é tratada como a atividade final para a criação do cronograma 

(item 7.3.6.7 - Calculate total resource requirements and costs). Esse item da documentação 

do PRINCE2 (2009) diz: 

As necessidades de recursos podem ser tabuladas, e o custo dos recursos e outros 

custos calculados para produzir o plano de custos (orçamento). O orçamento deve incluir: 

• Custo das atividades para desenvolver e verificar os produtos dos especialistas, 
e o custo das atividades de gerenciamento do projeto; 

• Contingência de riscos (detalhada no capitulo 8 do Manual do PRINCE2 
(2009)); 

• Mudanças no orçamento (detalhada no capitulo 9 do Manual do PRINCE2 
(2009)); 

• Tolerâncias de custo. 
O uso das contingências e mudanças previstas no orçamento são o ideal. 

O capitulo 8 do Manual do PRINCE2 (2009) diz que os objetivos do projeto estão em 

risco e, por essa razão precisam ser bem gerenciados. A proposta do tema risco é identificar, 

avaliar e controlar as incertezas inerentes ao projeto e ao ambiente em que ele se situa visando 

aumentar as chances de sucesso do projeto. O Manual do PRINCE2 (2009) diferencia riscos 

estratégicos (de longo prazo), de programas e projetos (médio prazo) e operacionais (de curto 

prazo), estabelece uma abordagem de gerenciamento que pode ser usada para todas essas 

perspectivas, e enfatiza que os procedimentos de gerenciamento de riscos precisam ser 

customizados (tayloring) de acordo com cada perspectiva. 

A Sessão 8.3.6 do Manual do PRINCE2 (2009) discorre sobre o orçamento para os 

riscos, que de maneira similar ao PMI (2008) estabelece um valor esperado (valor da 

exposição ao risco) através do impacto financeiro caso o risco se manifeste e da probabilidade 

desse risco ocorrer. O orçamento para os riscos é chamado de contingência, e seu valor será a 

soma de todos os valores esperados para cada risco identificado. O Manual do PRINCE2 

(2009) não fala sobre reservas gerenciais para riscos não identificados. 

O capitulo 9 do Manual do PRINCE2 (2009) fala sobre o tema mudanças, onde a 

proposta é avaliar e controlar as mudanças sobre itens do projeto que estão na linha de base 

através de uma abordagem de controle de issues (questões/problemas) e mudanças. De acordo 
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com o Manual do PRINCE2 (2009), issues são eventos não planejados e que necessitam de 

ações de gerenciamento como, por exemplo, requisições de mudança, preocupações, 

sugestões, revisão de especificações, etc. Essa abordagem assegura que todos os issues e 

mudanças que afetam os itens de configuração do projeto possam ser identificados, avaliados 

e então aprovados, rejeitados ou adiados. De acordo com Freitas (2010), item de configuração 

é um componente do projeto, que pode ser lógico ou físico, que tem uma identificação única e 

é útil para algum serviço ou atividade do projeto. Pode-se entender que itens de configuração 

do projeto são tudo aquilo que passaram por algum tipo de aprovação e/ou validação e que 

estão na linha de base. 

O método PRINCE2 define três tipos de issues que ocorrem durante o ciclo de vida 

dos projetos: 

• Fora de especificação: algo que deveria ser entregue, mas o projeto não 
entregou ou não entregará; 

• Problema ou preocupação: alguma questão que o gerente do projeto precisa 
resolver ou escalonar; 

• Requisição de mudança: uma solicitação para mudar algo que está na linha de 
base e sobre gerencia de configuração. 

Na metodologia PRINCE2 (2009) o processo de gerenciamento de mudanças é 

fortemente ligado ao processo de gerenciamento de configurações, e o PRINCE2 provê uma 

abordagem para lidar com os tipos de issues listados anteriormente, que são: identificação, 

análise, proposta, decisão e implementação da mudança proposta, conforme Figura 8: 

 

 
Figura 8. Procedimento para controle de issues e mudanças 

Fonte: Manual do PRINCE2 (2009) 
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3.5. IPA 

A Independent Project Analysis – IPA foi fundada em 1987 visando prover uma visão 

única através de pesquisas na área de projetos. Atualmente, é uma empresa com mais de 140 

funcionários espalhados entre os seguintes países: Estados Unidos, Austrália, Brasil, China, 

Holanda, Singapura e Inglaterra. O trabalho baseia-se na avaliação dos projetos de seus 

clientes, comparando-os com uma base de dados acumulada de mais de 14.000 projetos, 

delineando características comuns entre os projetos, que devem ou não ser seguidas para que 

os objetivos sejam atingidos. 

A missão da IPA é “melhorar a competitividade de seus clientes através de pesquisa 

que auxilia no aperfeiçoamento do uso de capitais em projetos”. Os objetivos da empresa são: 

aumentar o conhecimento com relação aos projetos de capital e traduzir esse conhecimento 

em vantagens competitivas. 

Front-End Loading - FEL de um projeto pode ser descrito com o processo em que a 

companhia (e seu time de projeto) traduz seu marketing e oportunidades tecnológicas em 

projetos de capitais. Em outras palavras, durante a fase FEL, as questões de por que, o que, 

quando, como, onde e quem são respondidas. Essa é a base de atuação da IPA. 

O objetivo da fase total de FEL é assegurar uma definição detalhada do escopo de um 

projeto, necessário para satisfazer os objetivos de negócio para investimento de capital. Pela 

entrega de uma definição bem detalhada do projeto que possa ser comunicada e consensada 

entre todos os participantes do projeto antes da autorização desse projeto, a fase FEL tem por 

objetivo reduzir o número de mudanças nos estágios futuros do projeto. Ainda, o resultado 

final do projeto pode ser mais previsível. 

A fase FEL é definida como o período desde que uma oportunidade de negócio é 

identificada até o ponto onde uma capitalização do projeto para essa oportunidade de negócio 

é autorizada. Ela consiste de três estágios distintos, chamados de FEL 1, FEL 2 e FEL 3, cada 

um com diferentes entregas. 

 A IPA se envolve em projetos em alguns momentos bem definidos, como pode ser 

visto na Figura 9, ao contrário das demais metodologias e práticas, que se aplicam durante 

todas as fases dos projetos: 

• A análise de FEL do negócio avalia o nível de definição e de compreensão do 

caso do negócio (FEL 1: definir a oportunidade de negócio); 
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• A avaliação Pacesetter estabelece metas, identifica as melhores práticas e 

quantifica desde cedo riscos associados a custo/cronograma (FEL 2: 

desenvolvimento de escopo, em resposta à oportunidade de negócio); 

• A avaliação do projeto na Autorização, quando se dispõe de dados estimados, 

oferece suporte para a tomada de decisão (FEL 3: desenvolver documentos de 

engenharia que incorporam as condições específicas do projeto e um plano 

para execução do projeto, com estimativas mais precisas de custo e tempo; o 

final do FEL 3 estabelece se o projeto é autorizado ou não, com então liberação 

de verbas para que o projeto ocorra); 

• Encerramento e lições aprendidas após a partida; 

• Operabilidade depois do primeiro ano de operação; 

• Parada, para identificar o nível de preparação para uma parada (por exemplo, 

uma grande parada de uma indústria para uma manutenção). 

 
Figura 9. Uso da metodologia IPA em diferentes momentos do projeto 

Fonte: IPA (2012) 

  

A IPA usa formas de agregar valor aos projetos, além das boas práticas de 

gerenciamento de projeto. Essas formas são chamadas de Práticas de Melhoria de Valor, ou 

VIPs (Value Improving Practices). Essas VIPs são práticas formais aplicadas durante o 

gerenciamento de um projeto e seguem um processo formal e documentado, com resultados 

que podem ser medidos. O objetivo das VIPs é refinar os parâmetros do projeto através de 

técnicas de engenharia de valor, redução de custos em relação ao orçamento de capital, 

melhoria de processos e otimização da operação. As VIPs somente são mapeadas pela IPA 

por apresentarem conexão estatística demonstrada entre o uso e a melhoria nas entregas de um 

projeto. As VIPs consideradas pela IPA são as doze a seguir, relacionadas a diferentes 

momentos do projeto: 
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• Objetivos estratégicos do negócio: 

o 1) Seleção de tecnologia (technology selection); 

o 2) Classes de qualidade da instalação (classes of facility quality). 

• Custo de capital (escopo): 

o 3) Simplificação de processo (process simplification); 

o 4) Engenharia de valor (value engeneering); 

o 5) Projeto orientado para capacidade (design-to-capacity); 

o 6) Customização de padrões e especificações (customized standards & 

specifications) 

• Eficiência de execução (custo e cronograma): 

o 7) Revisões de construtibilidade (constructability reviews); 

o 8) CAD tri-dimensional (3D CAD). 

• Custo operacional (produção, utilidades e manutenção): 

o 9) Modelagem de confiabilidade de processo (process reliability 

modeling); 

o 10) Manutenção preditiva (predictive maintenance); 

o 11) Otimização de energia (energy optimization); 

o 12) Minimização de resíduos (waste minimization).	   

 A definição de cada VIP aparece na sequência: 

1) Seleção de tecnologia: um processo formal esquemático, através do qual uma 
companhia procura por tecnologias de produção fora da empresa (ou, em alguns casos, 
em outras divisões dentro da empresa) que podem ser superiores àquelas atualmente 
empregadas em seus locais de produção; 

2) Classes de qualidade da instalação: estabelece os quesitos de qualidade necessários 
para atingir os objetivos de negócios. Este fator concilia confiabilidade, 
expansibilidade, automação, durabilidade da instalação, fator de fluxo/corrente 
esperado, probabilidade de expansão, mudanças na taxa de produção no decorrer do 
tempo, qualidade do produto e flexibilidade do produto. Os quesitos de qualidade da 
instalação podem ser utilizados para determinar concessões necessárias ao plano, 
redundância, margem de segurança e folga para expansão; 

3) Simplificação de processo: um método disciplinado e analítico para reduzir custos de 
investimento, assim como custos operacionais, combinando ou descartando uma ou 
mais etapas de processamentos físicos ou químicos; 

4) Engenharia de valor: um método disciplinado usado durante o projeto, frequentemente 
usando consultoria de engenharia interna ou externa, direcionado para eliminar ou 
modificar itens que não contribuem para alcançar os objetivos do negócio; 
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5) Projeto orientado para capacidade: uma avaliação da capacidade máxima para cada um 
dos principais componentes do equipamento. Frequentemente os equipamentos são 
projetados com uma margem de segurança para permitir alcançar maior capacidade 
em caso de um aumento de produção; 

6) Customização de padrões e especificações: uma avaliação das reais necessidades da 
unidade a ser projetada. Padrões e especificações de engenharia podem afetar a 
eficiência da produção, a qualidade do produto, os custos operacionais e a segurança 
dos trabalhadores. Entretanto, às vezes o custo de uma planta é aumentado pela 
aplicação de códigos, padrões e especificações que excedem as necessidades da 
instalação; 

7) Revisões de construtibilidade: análise do projeto, geralmente feita por administradores 
experientes, para reduzir custos ou economizar tempo durante a fase de 
desenvolvimento; 

8) CAD tri-dimensional: uso extensivo de ferramentas de 3D CAD (3D Computer Aided 
Design – Projeto Auxiliado por Computador em 3D) durante as fases de Front End 
Loading (FEL) e de detalhamento de engenharia. O objetivo é modelar o projeto em 
computador para reduzir a frequência de erros dimensionais e conflitos espaciais que 
causem mudanças no projeto durante o desenvolvimento. O uso de 3D CAD também 
melhora a visualização para entrada de operações e treinamento; 

9) Modelagem de confiabilidade de processo: uma técnica de simulação para examinar os 
objetivos operacionais definidos para a unidade. O objetivo é determinar o tamanho 
mais econômico, espaço exigido e condições de armazenamento que contemplem as 
metas de operabilidade, enquanto minimizam custos. Tipicamente, são necessários 
softwares especializados ou consultores; 

10)  Manutenção preditiva: enfoque de manutenção da planta segundo o qual o 
equipamento é monitorado e os reparos são efetuados antes que qualquer falha ocorra. 
Tipicamente, tal enfoque exige que sejam adicionados vários dispositivos de medição 
para avaliar as características operacionais; 

11)  Otimização de energia: uma metodologia de simulação para os custos do ciclo de 
vida, através do exame das exigências de energia e aquecimento para um processo 
específico. O objetivo é maximizar o retorno total com base na seleção dos métodos 
mais econômicos de recuperação de calor e energia; 

12)  Minimização de resíduos: um enfoque disciplinado utilizado durante o projeto para 
minimizar a geração de produtos descartados. Tal abordagem pode exigir equipamento 
adicional ou o exame de processos tecnológicos alternativos que apresentem menor 
produção de resíduos. 
Existe um formato adequado de implementação das VIPs: reunião de seleção e 

definição das VIPs a serem aplicadas; planejamento, orçamento e contratação das VIPs a 

serem aplicadas; sessões de implementação das VIPs; monitoramento e controle das ações 

decorrentes da aplicação das VIPs. 
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A escolha das VIPs depende da natureza do empreendimento, porém, deve-se sempre 

escolher as mais adequadas a cada negócio e as que mais agregam valor. A aplicação bem 

sucedida das VIPs exige um enfoque formal e disciplinado, com resultados mensuráveis. 

As atividades da VIP devem ser programadas e supridas logo no início do projeto 

para que estas práticas tenham o máximo efeito sobre os custos do projeto. Além do mais, 

para que estas práticas possam ser empregadas de forma satisfatória, recursos adequados 

devem ser reservados para as mesmas, possivelmente inclusive fazendo uso de elementos 

externos ao projeto para fiscalizar sua aplicação. 

As atividades devem ser integralmente executadas. Por exemplo, assegurar-se de 

que o projeto faz uso da melhor tecnologia disponível significa identificar candidatos em 

potencial através de pesquisa de patentes e visitas a centros de pesquisa em universidades e 

licenciadores de processos, com uma subsequente avaliação destes candidatos. Não significa 

limitar os candidatos em potencial àqueles a respeito dos quais a empresa atualmente tem 

conhecimento. 

A aplicação da VIP deve cobrir todo o escopo do projeto (pelo menos inicialmente). 

Restringir o escopo a algumas partes específicas do projeto limita desnecessariamente os 

efeitos potenciais da VIP. 

Devem existir diretrizes para assegurar a aplicação consistente das VIPs: quais 

custos devem ser avaliados (por exemplo, custo total do ciclo de vida), quais as concepções 

econômicas e financeiras a serem usadas, e assim por diante. 

Os resultados devem ser documentados: a documentação é feita (a) para fornecer 

uma base que permita avaliar a eficiência, em termos de custo, da prática implementada, e (b) 

para proporcionar a futuras equipes de projetos as lições aprendidas. A documentação deve 

incluir, no mínimo, as seguintes informações: uma descrição da atividade, a revisão do valor 

monetário do escopo do trabalho, o ganho monetário alcançado e o custo de realizar a 

aplicação da VIP. 

Por fim, a forma de trabalho da IPA não define expressamente uma gestão bem 

formatada e específica de custos. Indiretamente, os custos são abordados através das demais 

ferramentas e boas práticas da IPA. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As metodologias e práticas apresentadas nas sessões anteriores desse trabalho são 

comparadas com as melhores práticas do PMI (2008), pelo fato do PMBOK (2008) ser o mais 

difundido e a base de conhecimento de gerenciamento de projetos desse MBA, conforme já 

explicado no item Metodologia. 

4.1. COMPARAÇÃO DO PMI X METHODWARE 

Na Tabela 1 que segue vemos a comparação entre o mapeamento dos processos do 

PMI (2008) e da metodologia Methodware em relação a custos nos projetos (foram mantidos 

na tabela abaixo a numeração dos itens de acordo com o apresentado na respectiva 

metodologia e melhores práticas): 

 

 

Gerenciamento de custos em projetos 

Práticas do PMI, PMBOK Metodologia Methodware 

7.1 Estimar os custos 3.2.6 Calcular o custo das atividades e do projeto (P6) 

7.2 Determinar o orçamento 3.2.6 Calcular o custo das atividades e do projeto (P6) 

7.3 Controlar os custos 5.1 Controlar o desempenho do projeto (C1) 

Tabela 1. Comparação dos processos do PMI e Methodware 

Fonte: XAVIER (2009) 

 

Observando a Tabela 1 nota-se que a gestão de custos do PMI (2008) e do Methodware 

são muito semelhantes. A diferença marcante é que o Methodware é uma simplificação do 

PMI (2008), o que torna mais fácil sua utilização, principalmente por ter um número reduzido 

de processos. Assim, mesmo em projetos de empresas sem um bom grau de maturidade 

quanto ao gerenciamento de projetos uma metodologia pode ser usada, e nesse caso a 

Methodware pode ser uma boa opção. Especificamente em custos, exatamente a mesma 

analogia pode ser feita, sendo então a Methodware uma excelente ferramenta para auxiliar na 

implementação bem sucedida de projetos. 
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4.2. COMPARAÇÃO DO PMI X IPMA 

Nesse tópico apresentamos uma comparação entre as abordagens sugeridas pelo PMI 

(2008) e pela IPMA (2006) para o gerenciamento de custos em projetos, destacando suas 

semelhanças e particularidades. 

De maneira geral, o PMI (2008) é mais detalhista, apresentando processos bem 

definidos, com entradas, técnicas e ferramentas e saídas, como visto no Item 3.1. A IPMA 

(2006), apresentada no Item 3.3, não detalha seus processos. Ela indica os tópicos a serem 

abordados e possíveis passos para o processo de gerenciamento de custos e financeiro do 

projeto. A IPMA (2006) deixa a cargo do Gerente de Projeto, Patrocinador e Equipe do 

Projeto a definição da abordagem mais adequada a ser adotada. Em contrapartida, aborda de 

maneira mais clara dois aspectos importantes quando comparada ao PMI (2008): custos 

indiretos e a maneira de obtenção dos recursos monetários para a realização do projeto. 

O PMI (2008), para o gerenciamento de custos em projetos, apresenta três processos: 

Estimar os Custos, Determinar o Orçamento e Controlar o Orçamento. Para o processo de 

Estimar os Custos, são apresentadas seis entradas, nove técnicas e ferramentas e três saídas. O 

processo Determinar o Orçamento apresenta sete entradas, cinco técnicas e ferramentas e três 

saídas. Para o processo de Controlar o Orçamento, são apresentadas quatro entradas, seis 

técnicas e ferramentas e seis saídas.  

Alguns itens do PMI (2008) que podem passar despercebidas, mas que são de 

relevante importância para o projeto são:  

- No processo Estimar os Custos, na Entrada .1 Linha de Base do Escopo, Declaração 

do Escopo do Projeto: Uma premissa básica que precisa ser definida durante a estimativa dos 

custos do projeto é se as estimativas serão limitadas somente aos custos diretos do projeto ou 

se incluirão também os custos indiretos e,  

- No processo Estimar os Custos, na Entrada .2 Cronograma do Projeto: As estimativas 

de durações das atividades afetarão as estimativas de custos em qualquer projeto onde o 

orçamento inclua um subsídio para o custo de financiamento (inclusive cobranças de juros) e 

onde os recursos são aplicados por unidade de tempo para a duração da atividade.  

A IPMA (2006), para o gerenciamento de custos em projetos, apresenta duas 

abordagens: Gerenciamento dos Custos e Gerenciamento Financeiro do Projeto. 

Diferentemente do PMI (2008), não apresenta processos definidos, com entradas, técnicas e 

ferramentas e saídas. Deixa a cargo do Gerente do Projeto, Patrocinador e Equipe de Projeto 
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decidir qual abordagem utilizar para estimar os custos das atividades ou pacotes de trabalho, 

definir o orçamento do projeto e como controlá-lo. A IPMA (2006) apresenta “Possíveis 

passos para o Gerenciamento de Custos” e “Possíveis passos para o Gerenciamento 

Financeiro do Projeto”. Para o Gerenciamento de Custos, são sugeridos onze possíveis passos 

e para o Gerenciamento Financeiro são dez possíveis passos.  

A IPMA (2006), em sua abordagem para gerenciamento de custos e financeiro do 

projeto, traz uma visão mais clara da forma de como a empresa irá obter os recursos 

necessários à realização do projeto e considerar o impacto do custo e disponibilidade desse 

recurso em sua estimativa. Além disso, trata da inclusão dos custos indiretos no orçamento do 

projeto. 

Ambas as abordagens discutidas, tanto o PMI (2008) quanto a IPMA (2006), 

apresentam conceitos semelhantes em sua essência. Devem-se estimar os custos das 

atividades ou pacotes de trabalho, definir o orçamento do projeto considerando as diversas 

variáveis que podem impactá-lo, por exemplo, disponibilidade de recursos (tanto financeiros 

quanto humanos e materiais), e realizar o devido controle do orçamento para que o projeto 

seja realizado dentro do previsto. Caso ocorram mudanças, as mesmas deverão ser 

implementadas após sua aprovação formal, orçamento revisado, definição e utilização de 

técnicas de controle e previsão de gastos para conclusão do projeto, por exemplo, utilizando a 

Análise de Valor Agregado. Ao final do projeto as lições aprendidas documentadas deverão 

ser disponibilizadas e o banco de dados da empresa atualizado. 

Assim como as metodologias possuem suas similaridades, também possuem suas 

particularidades. O PMI (2008) é mais claro no momento de sugerir processos, enquanto a 

IPMA (2006) sugere possíveis passos, mas deixa a cargo da empresa executora do projeto a 

definição das técnicas e ferramentas, assim como suas entradas e saídas. O PMI (2008) foca 

mais no projeto, considerando que a obtenção dos recursos financeiros para a sua execução já 

está assegurada. A IPMA (2006) traz junto ao gerenciamento de custos, o gerenciamento 

financeiro do projeto, responsável pela obtenção e gestão dos recursos financeiros necessários 

a sua realização, inclusive fazendo menção de que a área financeira da empresa deverá ser 

envolvida nesse processo, ou até mesmo liderá-lo. 
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4.3. COMPARAÇÃO DO PMI X PRINCE2 

Existe um alto nível de compatibilidade entre os padrões do PMI (2008) e do 

PRINCE2 (2009), conforme esperado. Nós entendemos que a utilização do PRINCE2 (2009) 

ajuda a aperfeiçoar a implementação dos padrões do PMBOK (2008) através do 

aprofundamento de algumas áreas, como o controle de mudanças, por exemplo; estabelecendo 

uma estrutura mais ampla e completa para o ambiente de projetos; e provendo uma 

abordagem rigorosa e detalhada para a seleção, execução e fechamento de projetos 

individuais. 

Como vimos anteriormente no Item 3.1, o Gerenciamento de Custos do Projeto do 

PMI (2008), inclui todos os processos necessários para garantir que o projeto seja executado 

dentro do orçamento aprovado. Ele consiste em dois processos de planejamento, Estimar os 

Custos e Determinar o Orçamento, e um processo de controle e monitoração, Controlar os 

Custos. O PRINCE2 (2009) vê os dois primeiros processos de planejamento como uma 

pequena parte do PL5, processo de planejamento do cronograma, e o ultimo processo de 

controle é tratado pelo PRINCE2 (2009) para controle de mudanças em geral, sem um 

detalhamento específico para custos.  

O PMBOK (2008) é mais detalhista que o PRINCE2 (2009) no que se refere ao 

gerenciamento de custos em projetos, com exceção das tolerâncias a variação de custos, que é 

abordada em detalhes no componente Controle do PRINCE2 (2009), e vagamente citada no 

PMBOK (2008). 

O processo Estimar os Custos do PMI (2008) cobre a estimativa dos valores dos custos 

dos recursos necessários para completar o projeto, e uma de suas saídas, o plano de 

gerenciamento de custos deve dizer como as variações dos custos serão gerenciadas. O 

PRINCE2 (2009) aborda esse tema brevemente, sem separá-lo dos outros aspectos do 

cronograma, porém as variações dos custos são tratadas como parte das tolerâncias e seus 

controles, que são abordadas com mais detalhes pelo PRINCE2 (2009). 

O processo Determinar o Orçamento do PMBOK (2008) trata da alocação das 

estimativas de custos aos pacotes individuais de trabalho, o que também é tratado como uma 

parte do planejamento do cronograma no PRINCE2 (2009).  

E o processo Controlar os Custos do PMBOK (2008) se refere à técnica de 

gerenciamento por valor agregado para medir o desempenho do projeto, e nos diz para 

analisar os impactos em custos das solicitações de mudanças do projeto e outras variáveis que 
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possam alterar as estimativas de custos realizadas. O PRINCE2 (2009) trata desse assunto 

principalmente nos processos CS2 (medindo o progresso), e CS4 (examinando issues do 

projeto). 

Segundo o PRINCE2 (2009) o progresso do projeto é medido por avaliações 

frequentes (relatórios de checkpoint), dados de configuração (estado de controle de versão 

fornecida pelo Configuration Librarian, recurso responsável pela documentação dos 

requisitos do projeto) e pelas comparações entre o progresso esperado (através do plano de 

projeto e dos pacotes de trabalho) com o progresso real (produtos entregues, estatísticas do 

projeto, etc.). 

 Relatórios de checkpoint são criados pelos líderes dos times, são derivados do 

processo MP2 (executando um pacote de trabalho) e arquivados usando o Gerenciamento de 

Configuração. Aprovar um produto no processo CS9 (receber pacote de trabalho completo) 

atualiza o status do pacote de trabalho, que por sua vez ajuda o gerente de projeto avaliar o 

progresso. O log de qualidade garante que as metas de qualidade estão sendo cumpridas. O 

PRINCE2 (2009) estipula que as responsabilidades por esses sub-processos são do Team 

Manager (líder de time), quem deve garantir que os pacotes de trabalho sejam entregues no 

prazo, conforme definido no Plano de Comunicação. 

 

4.4. COMPARAÇÃO DO PMI X IPA 

Conforme citado anteriormente, não há no sistema da IPA uma gestão de custos bem 

explícita como há no PMI (2008). Mas é fácil de notar que os custos sempre estão envolvidos 

em todas as ações requeridas a um projeto pelo sistema IPA. 

As VIPs podem ser uma boa forma de transformar em ação mais concreta a gestão de 

custos, sob o ponto de vista da IPA. As VIPs mais relacionadas a isso devem ser selecionadas 

e usadas, em função do tipo de projeto, valor envolvido, etc. Mas fica claro que não há uma 

correlação direta entre a gestão de custos do PMI (2008) e o conteúdo de custos do IPA. 

Um enfoque interessante e que pode sim representar uma abordagem mais voltada a 

custos dentro da forma de trabalho da IPA, é a garantia de uso de três boas práticas que 

norteiam as atividades da IPA, no que tange a custos: 

• Variação da exatidão e precisão das estimativas ao longo das fases do projeto: 

é natural que as estimativas sejam mais grosseiras no inicio do FEL, porém 
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com o passar do tempo e maior detalhamento do projeto faz-se necessário 

trabalhar firmemente para que as variações e incertezas dessas estimativas 

sejam as menores possíveis, pois gerando estimativas mais próximas da 

realidade favorecemos muito a gestão de custos; 

• Impacto da gestão de riscos na gestão de custos: as contingências devem ser 

sempre reavaliadas ao longo do projeto. Quanto maior o risco, maiores as 

contingências (reserva gerencial, para cobertura dos riscos unknowns 

unknowns; e reserva de contingência, para os riscos knowns unknowns). 

Quanto mais no início do projeto, maiores as contingências. Atuando 

fortemente em riscos, garante-se uma gestão de custos mais aprimorada. Isso é 

citado pelo PMI (2008) também; 

• As estimativas devem sempre ser validadas através de históricos da própria 

empresa, opinião de especialistas ou então comparação com estimativas de 

mercado provenientes de órgãos especialistas no assunto, como por exemplo, a 

Associação para o Progresso da Engenharia de Custos (Association for the 

Advancement of Cost Engineering – AACE), um órgão sem fins lucrativos que 

desde 1.956 auxilia profissionais do gerenciamento de projetos nas disciplinas 

de estimativas de custos, gerenciamento de riscos e administração de pleitos.	  
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5. CONCLUSÕES 

Devido às características intrínsecas dos projetos, que são empreendimentos únicos, 

temporários e com recursos limitados, o levantamento dos recursos financeiros necessários à 

sua execução nunca será uma atividade determinística, mas sempre uma estimativa, que deve 

ser realizada através de técnicas que minimizem os erros associados. Durante a execução dos 

projetos esses custos devem ser monitorados e controlados para que os mesmos não se 

desviem do planejamento inicial. 

O guia das melhores práticas em gerenciamento de projetos do PMI, o PMBOK, 

aborda em detalhes todos os processos necessários para um gerenciamento profissional de 

projetos, porém apresenta esses processos num alto nível, sem um maior detalhamento de 

como e quando executá-los. Esses processos do PMBOK se encontram em harmonia com os 

processos e práticas das outras abordagens de gerenciamento de custo em projetos estudadas, 

sendo que elas se complementam e agregam valor aos profissionais que as conhecem. Esse 

conhecimento de varias metodologias e melhores práticas possibilita uma visão mais ampla e 

abrangente do gerenciamento de projetos como um todo, não somente do gerenciamento de 

custos, fornecendo uma maior gama de ferramentas e técnicas aos profissionais que não 

restringem seus conhecimentos somente aos processos do PMBOK, auxiliando inclusive na 

tomada de decisões. 

Um aspecto interessante do IPMA, que o difere das demais abordagens apresentadas, é 

o fato de que além de apresentar as melhores práticas das competências técnicas e contextuais 

para gerenciamento de projetos ele também apresenta um guia para desenvolvimento das 

melhores práticas comportamentais, que não são trabalhadas no PMBOK, porém são 

reconhecidamente de extrema importância no ambiente contemporâneo cada vez mais 

complexo e competitivo de gestão de projetos. 

Dessa forma, com base nas metodologias e melhores práticas apresentadas, nota-se 

que existem muitas semelhanças entre as abordagens de gerenciamento de custos. Cada 

metodologia possui suas particularidades, nomenclaturas e foco específico, porém em linhas 

gerais os conceitos são semelhantes: planejar, executar e controlar. 

Mediante o exposto acima, e ainda conforme a Figura 10, nota-se que é de suma 

importância o gerenciamento de custos para o sucesso do projeto, independente da 

metodologia utilizada pela organização. 
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Figura 10. Benefícios que as organizações têm obtido com o gerenciamento de projetos 

Fonte: PM Survey (2011) 
 

Alguns dos fatores que podem influenciar na escolha da metodologia ou melhores 

práticas a serem utilizadas são: 

• Porte da empresa; 

• Tamanho e duração do projeto; 

• Importância estratégica do projeto; 

• Estrutura organizacional da empresa; 

• Nível de maturidade da organização em gerenciamento de projetos. 

Assim sendo, esse trabalho comparou a gestão de custos em projetos, de acordo com 

as melhores práticas e metodologias mais relevantes na gestão moderna de projetos. 

Concluímos dessa forma que o importante para implementações bem sucedidas de projetos é 

aplicarmos uma metodologia bem estruturada, independente de qual seja. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Com base nas comparações entre as abordagens de gerenciamento de custos 

apresentadas nesse trabalho podem surgir diversos desdobramentos. Não há metodologia ou 

prática certa ou errada, elas são complementares e sua melhor utilização varia de acordo com 

o tipo de projeto e organização executora.  

Um possível desdobramento desse trabalho seria desenvolver uma metodologia 

específica para uma determinada área de negócio, aderente às melhores práticas do PMI, 

IPMA e IPA, e ainda explorando detalhes pertinentes das metodologias Methodware e 

PRINCE2. 

Ao invés de desenvolver uma nova metodologia pode-se também aprofundar o estudo 

em apenas uma das abordagens apresentadas, por exemplo o PRINCE2, e sugerir a melhor 

aplicabilidade da mesma tendo em vista o porte do projeto, área de atuação, linha de negócio, 

estrutura organizacional da empresa, dentre outros. 

Outro possível desdobramento é uma comparação detalhada de outra área de 

conhecimento, que não custos, entre as abordagens apresentadas. Ou ainda a comparação 

dessas diferentes abordagens na íntegra, não se limitando a somente uma área específica, mas 

sim ao todo da metodologia ou melhor prática estudada. 
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7. APÊNDICE 

7.1. GERENCIAMENTO DO VALOR AGREGADO 

O gerenciamento do valor agregado é um método de mensuração do desempenho do 

projeto introduzido nos anos 60 pelo departamento de defesa dos Estados Unidos para 

estabelecer critérios de aceitabilidade para contratos de defesa. Do nome original em Inglês, 

Earned Value Management (EVA), essa técnica é hoje conhecida por vários nomes e siglas 

semelhantes, tais como Gerenciamento do Valor Agregado (GVA), Análise do Valor 

Agregado (AVA), Técnica do Valor Agregado (TVA), e suas respectivas traduções em inglês. 

Para entender as razões que levaram à criação dessa metodologia vamos analisar um 

exemplo simples. Imagine um projeto planejado para ser executado em 12 meses, com um 

orçamento de R$100 mil. Hoje, no momento da medição, decorreram 6 meses do inicio do 

projeto e foram gastos R$64 mil. Analisando apenas essas informações o que podemos 

concluir? Que estamos na metade do projeto, já que transcorreram 6 meses dos 12 planejados, 

ou o projeto está 64% concluído, já que foram gastos 64% do orçamento? 

Apenas com essas informações, tradicionalmente utilizadas no gerenciamento de 

projetos convencional, não podemos saber, simultânea e realmente, como o projeto está em 

relação ao cronograma, ao orçamento e ao escopo, pois não sabemos quanto dos recursos 

gastos até o momento foram efetivamente convertidos em produtos, ou seja, qual foi o valor 

agregado até o momento. 

Então o que nos falta saber nesse exemplo é quanto do projeto foi efetivamente 

concluído, considerando o investimento realizado e o tempo dispendido. Essa quantidade de 

projeto realizada, medida em unidade monetária, é chamada valor agregado. 

Consideremos que o nosso projeto possui 20 unidades de tarefas iguais a serem 

executadas, e que no momento da medição 8 unidades de tarefas haviam sido concluídas. 

Uma vez que temos a medição das tarefas realizadas, ou seja, o valor agregado, podemos 

aplicar as formulas do GVA para obter índices e estimativas sobre o desempenho do projeto. 

Com a técnica do GVA podemos dizer em que estágio realmente o projeto está 

comparando esses três valores chave, o valor planejado, o custo atual e o valor agregado.  

Vamos então analisar as fórmulas e os principais conceitos do GVA: 

• PV: planned value - custo planejado do trabalho, é o valor que indica a parcela 
do orçamento que deveria ser gasta, considerando o custo da baseline da 
atividade, atribuição ou recurso. 
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• EV: earned value - valor agregado pelo trabalho realizado, ou seja, a parcela do 
orçamento que deveria ser gasta considerando-se o trabalho realizado até o 
momento e o custo planejado das atividades. 

• AC: actual cost - custo atual do trabalho realizado, ou seja, dado financeiro de 
quanto já foi gasto. 

A partir desses elementos básicos para a análise do valor agregado podemos calcular 

algumas variações e índices que nos fornecem mais informações sobre o desempenho do 

projeto: 

• CV (EV - AC): cost variance – variação de custo, é a diferença entre o custo 
previsto para atingir o nível atual de conclusão e o custo real, até a data da 
medição. 

• SV (EV - PV): schedule variance – variação do cronograma, é diferença em 
termos de custo entre o valor agregado e o valor orçado, o que nos dá uma visão 
se o projeto está atrasado ou não com relação à baseline. 

• CPI (EV / AC): cost performance index – índice de desempenho de custo, 
mostra a conversão entre os valores reais consumidos pelo projeto e os valores 
agregados no mesmo período.  

• SPI (EV / PV): schedule performance index – índice de desempenho do 
cronograma, mostra a taxa de conversão do valor previsto em valor agregado. 

Através de mais 7 índices calculamos a previsibilidade e o forecasting de projetos: 

• PAC: plan at completion – planejado para completar, ou seja, duração 
inicialmente prevista para concluir o projeto. 

• BAC: budget at completion – orçamento para realização do projeto, custo total 
estimado para o projeto. 

• ETC ((BAC - EV) / índice): estimated to complete – estimativa do valor 
financeiro necessário para completar o projeto. Normalmente se utiliza o CPI 
como índice para calcular essa estimativa, porém podem ser utilizados um valor 
constante igual a 1 quando um desvio ocorrido não representa uma tendência de 
degeneração ou recuperação do orçamento previsto, o que gera uma estimativa 
otimista; o SPI, que pode ser utilizado nas fases iniciais do projeto, porém não é 
recomendada sua utilização conforme o projeto avança, pois ele tende a se 
aproximar do valor 1; ou pode-se ainda utilizar um índice obtido pela 
multiplicação do CPI pelo SPI, o que gera uma estimativa pessimista do valor 
necessário para conclusão do projeto. 

• EAC (AC + ETC): estimated at completion – estimativa do valor financeiro do 
custo total do projeto quando concluído. 

• VAC (BAC - EAC): variation at completion – variação do custo total do 
projeto, ou seja, o custo planejado menos o custo projetado. 
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• TAC (PAC / SPI): time at completion – Duração projetada para o projeto através 
do índice de desempenho do cronograma. 

• DAC (PAC – TAC): delay at completion – Atraso ao encerrar, ou seja, a 
diferença entre a duração prevista e a duração projetada para o projeto. 

Aplicando então os conceitos do GVA no nosso exemplo obtemos a tabela a seguir 

com o cálculo de cada um dos indicadores do gerenciamento do valor agregado: 

 

Indicador Cálculo Resposta 
(mil R$) 

Indicador Cálculo Resposta 
(mil R$) 

PV 100 / 2 R$50 SV 40 - 50 -R$10 
EV 100 / 20 * 8 R$40 SPI 40 / 50 80% 
AC N/A R$64 ETC (100 – 40) / 0,625 R$96 

BAC N/A R$100 EAC 64 + 96 R$160 
CV 40 - 64 -R$24 VAC 100 – 160 -R$60 
CPI 40 / 64 62,5% TAC 12 / 0,8 15 meses 
PAC N/A 12 meses DAC 12 - 15 -3 meses 

Tabela 2. Quadro de indicadores do GVA 
 

Agora sim, com todas as informações da tabela 2, podemos fazer uma análise precisa e 

real de como o projeto está em termos de tempo, custos e escopo. 

Sabemos pelo CV que o projeto gastou R$24 mil acima do orçado, ou seja, 62,5% dos 

valores gastos estão sendo efetivamente convertidos em produtos, de acordo com a baseline. 

Através do SV constatamos que o cronograma está atrasado em R$10.000, sendo que o SPI é 

de 80%, ou seja, somente 80% do trabalho planejado para ser executado até o momento foi 

concluído. 

Com base nesses índices e indicadores podemos calcular também algumas previsões 

para o projeto. Caso o projeto continue sendo executado no mesmo ritmo, com custos 

proporcionais aos praticados até o momento, ainda serão gastos R$96.000 para finalizá-lo, 

totalizando um custo final para o projeto de R$160.000, ou seja, R$60.000 acima do orçado. 

Com relação ao cronograma, estimamos que o projeto atrasará 3 meses, sendo somente 

concluído após 15 meses do inicio dos trabalhos. 

Vejamos na figura 13 abaixo uma análise gráfica do gerenciamento do valor agregado. 
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Figura 11. Gerenciamento do valor agregado – variações e índices. 

 

Tipicamente a baseline de custos se apresenta na forma de uma curva S, e não como 

uma linha reta conforme apresentado na Figura 13, porém essa representação simplificada 

facilita a visualização dos conceitos do gerenciamento do valor agregado. 

O gráfico apresentado na Figura 13 nos mostra os valores base para o gerenciamento 

do valor agregado (PV, EV e AC), as variações em valor monetário de tempo e custo (CV e 

SV) e seus respectivos índices de desempenho (CPI e SPI).  

Prolongando as linhas de custo atual e valor agregado obtemos graficamente as 

projeções para custo e tempo quando o valor agregado pelo projeto atingirá os R$100 mil 

esperados, conforme mostrado na Figura14. 
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Figura 12. Gerenciamento do valor agregado – projeções. 

 

Essas previsões não são nada boas, porém retratam a realidade do projeto, e em posse 

dessas informações o gerente deve investigar quais são as causas dos desvios encontrados e 

tomar ações para corrigi-las. 

Para utilizar gerenciamento de valor agregado em projetos, é importante seguir alguns 

processos essenciais a qualquer projeto: 

• Definição e elaboração de escopo do projeto, incluindo EAP – Estrutura 
Analítica do Projeto detalhado (ou WBS – Work Breakdown Structure); 

• Elaboração do cronograma, partindo da EAP; 
• Estimativa de custos, partindo da alocação de recursos às atividades do projeto; 
• Monitoramento do projeto após a sua iniciação; 

Uma vez que os processos para utilização da técnica tenham sido seguidos, é possível 

realizar previsões partindo dos conceitos básicos e aplicando fórmulas. 

Alguns críticos dessa técnica dizem que por vezes gasta-se muito tempo e recursos 

para obtenção dos dados base para que sejam realizadas as análises de valor agregado em um 

projeto, e todo esse esforço acaba não gerando um retorno compatível ao projeto, podendo 

inclusive causar insatisfação, estresse na equipe e atrasos no cronograma por um excesso de 

controle.  
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Para evitar situações como essa os gerentes de projeto devem conscientizar-se de que 

as análises de valor agregado devem ser realizadas em alguns momentos estratégicos do 

projeto, por exemplo, antes da conclusão de uma fase, porém não a todo momento, não 

incorrendo assim em gastos excessivos com controles que não agregam valor ao projeto. 


