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Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso intitulado por “Utilizando as melhores práticas de 

Gerenciamento de Custos em um projeto de construção de um condomínio residencial e 

comercial” tem por tema o Gerenciamento de Custos em Projeto, cujo objetivo é aplicar a 

ferramenta da Análise do Valor Agregado no projeto de construção de condomínio residencial 

e comercial para responder ao problema: os custos reais do projeto estão de acordo com a 

baseline definida no orçamento? A justificativa para este trabalho é o baixo grau de maturidade 

que se encontram as organizações do Brasil e à alta incidência de problemas relacionados ao 

atendimento dos custos dos projetos. Quanto à metodologia, este trabalho é um estudo de caso, 

com paradigma qualitativo, com o fim descritivo e aplicado e o meio sendo de pesquisa 

bibliográfica e de campo. Com a aplicação da análise do valor agregado se identificou que o 

projeto está atrasado em relação à execução das atividades previstas, porém, apresenta uma 

economia em relação ao orçamento inicial. 

 

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

análise do valor agregado. 



 

 

Abstract 

This paper named “Using the best practices of Cost Management in a project to build a 

residential and commercial condominium” have the theme "Costs management in projects", 

whose goal is to apply the Earned Value Analysis tool in the residential and commercial 

condominium construction project to answerer the problem: the real costs of the project are in 

accordance with the baseline defined in the budget? The reason for this work is the low level 

of maturity which organizations of Brazil have and the high incidence of problems related to 

compliance with the costs of the projects. As for the methodology, this work is a case study 

with qualitative paradigm, descriptive and applied and the means being bibliographic and field 

research. With the application of the earned value analysis, it was identified that the project is 

delayed compared to the planned activities, however, it shows an economy in the initial budget. 

 

 Key Words: Project management, cost management, budget, earned value analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. TEMA 

 

O tema deste trabalho é Gerenciamento de Custos em Projetos. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

O problema deste trabalho é: os custos reais do projeto estão de acordo com a baseline 

definida no orçamento? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar a ferramenta da Análise do Valor Agregado 

no projeto de construção de condomínio residencial e comercial. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar as informações do projeto: Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

cronograma, custos e orçamento; 

b) Alocar os custos de mão de obra e de material direto por atividade do projeto e 

identificar os custos planejados por mês; 

c) Analisar os custos do projeto já em andamento, comparar o realizado com o 

planejado e calcular as projeções de custo até o final do projeto, baseado nas 

melhores práticas de Gerenciamento de Custos. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

O mercado da construção civil é um dos mais importantes do país, visto que emprega 

milhões de pessoas no Brasil. O Estado brasileiro atua diretamente no fomento do crescimento 
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deste setor, com o programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, que visa facilitar a 

conquista da casa própria para as famílias de baixa renda, conforme divulgação do próprio 

programa, que é um dos pilares para a redução do déficit habitacional no Brasil. 

Esse programa foi um dos propulsores do crescimento do mercado de construção civil 

nos últimos anos, conforme os números divulgados até o momento pelo site do governo federal 

que mostram que já foram empregados R$ 294 bilhões em investimentos com 4,2 milhões de 

unidades contratadas. 

Além disso, o governo, através das instituições financeiras que estão sob o seu 

controle, facilitou o acesso ao financeiro para a população de baixa renda. Com isso, os bancos 

privados também se viram obrigados a fazer redução das suas taxas, facilitando o acesso ao 

crédito para financiamento imobiliário de uma parcela muito grande da população. 

A figura a seguir, elaborada pelo Banco de Dados CBIC com dados do IBGE, mostra 

a retração que o setor vivenciou no ano passado. 

 

 

FIGURA 1 - PIB BRASIL X PIB CONSTRUÇÃO CIVIL - 2004/2015 

FONTE: IBGE (2016). DISPONÍVEL EM < HTTP://WWW.CBICDADOS.COM.BR/HOME/>. ACESSADO 

EM 01/07/2016 

 

http://www.cbicdados.com.br/home/
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Apesar deste revés, a Construção Civil ainda é um dos principais motores do PIB, 

segundo os dados do IBGE coletados no site CBIC. Dessa forma, segundo os dados do mercado 

de construção civil nos Brasil, houve uma representatividade de 6,4% em 2015 no Produto 

Interno Bruto. 

Além disso, de acordo com Vargas (2016), maturidade em gerenciamento de projetos 

está relacionada à habilidade e à rotina de se praticar atividades que conquistem a excelência 

em gerenciamento de projetos e que estas resultam em melhores desempenhos das empresas e 

que geram vantagem competitiva. Fato este ainda não predominante no Brasil, uma vez que 

ainda apresenta um baixo grau de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Este cenário é comprovado pelo último relatório apresentado em 2013 pelo PM Survey 

a respeito do grau de maturidade das organizações no Brasil, conforme figura 2, onde indica 

que 59% das organizações estão classificados nos níveis 1 e 2 de maturidade.  

 

 

FIGURA 2 - NÍVEL DE MATURIDADE DAS ORGANIZAÇÕES EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

FONTE: PMSURVEY.ORG (2013) – DISPONÍVEL EM: 

HTTP://201.49.223.58:8080/PBENQUETE3/PUBLIC/LOGIN.XHTML;JSESSIONID=F87AEF7CD1D9B851D

47357AC36E51955. ACESSADO EM 12/06/2016 

 

Adicionalmente, a PM Survey também publicou em 2013 a frequência de problemas 

relacionados ao cumprimento dos custos estabelecidos, apresentada na figura 3, no qual 45% 

das organizações alegam ter sempre problemas, ou na maioria das vezes, devido ao 

cumprimento dos custos estabelecidos. 

 

27%

32%

23%

15%

5%
Nível 1 - Processo Inicial. Não existem práticas  ou 
padrões estabelecidos. Indicadores coletados 
informalmente

Nível 2 - Processos Estruturados. Existem processos de 
GP, mas não são considerados como padrão 
organizacional

Nível 3 - Processos Institucionalizados. Existem padrões 
organizacionais para gerenciamento de projetos

Nível 4 - Processos Gerenciados. Indicadores são 
utilizados. Processos, padrões e sistemas estão 
integrados

Nível 5 - Processos de otimização. Lições aprendidas 
são regularmente utilizados. Foco na melhoria contínua

http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/public/login.xhtml;jsessionid=F87AEF7CD1D9B851D47357AC36E51955
http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/public/login.xhtml;jsessionid=F87AEF7CD1D9B851D47357AC36E51955
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FIGURA 3 - FREQUÊNCIA DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DOS CUSTOS 

ESTABELECIDOS 

FONTE: PMSURVEY.ORG (2013) – DISPONÍVEL EM: 

HTTP://201.49.223.58:8080/PBENQUETE3/PUBLIC/LOGIN.XHTML;JSESSIONID=F87AEF7CD1D9B851D

47357AC36E51955. ACESSADO EM 12/06/2016 

 

Posto isso, este trabalho tem como justificativa contribuir para uma maior eficiência 

no gerenciamento de custos do projeto de construção de condomínio residencial e comercial, 

através da aplicação das melhores práticas de Gerenciamento de Custos. 

 

1.5. HIPÓTESE 

 

A hipótese deste trabalho é a de que, para um melhor gerenciamento de custos de um 

projeto, este deve ser baseado nas orientações do PMBOK. Adicionalmente, também se parte 

do pressuposto de que as orientações do PMBOK podem ser adequadas ao tipo de projeto em 

análise, o de construção de um condomínio residencial e comercial, e à cultura da empresa que 

irá colocá-lo em prática. 

Além disso, também se tem como hipótese o fato de que a empresa que está sendo 

avaliada não aplica uma metodologia formal de gerenciamento de custos de projeto. 

Outra hipótese que está sendo considerada é a de que o projeto em questão possui 

desvios no custo realizado em relação ao custo planejado, ou seja, o gasto no projeto não está 

condizente com aquele planejado inicialmente. 

 

 

 

7%

38%

51%

3%

Sempre

Na maioria das vezes

Poucas vezes

Nunca

http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/public/login.xhtml;jsessionid=F87AEF7CD1D9B851D47357AC36E51955
http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/public/login.xhtml;jsessionid=F87AEF7CD1D9B851D47357AC36E51955
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1.6. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TCC 

  

Para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, será apresentada a 

revisão bibliográfica a respeito do Gerenciamento de Projetos e também do Gerenciamento de 

Custos de Projeto. 

Em seguida, será apresentada a metodologia, descrevendo a abordagem deste estudo, 

a tipologia quanto aos fins e meios, o universo da amostra e os procedimentos para coleta dos 

dados do projeto. 

Na sequência, será apresentada a análise da pesquisa de campo, explicando o projeto 

em estudo, os dados obtidos e realizando as análises pertinentes propostas neste estudo. 

Por fim, será apresentada a conclusão deste trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

De acordo com o PMBOK (2013), projeto é “um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”, ou seja, segundo este guia, o projeto possui 

início e fim definidos (duração finita), suas entregas são exclusivas (singulares) e sua 

elaboração é progressiva (é desenvolvido em etapas e é continuado por incrementos). 

Projeto é, de acordo com Vargas (2016), uma iniciativa única, estruturada de maneira 

lógica e com objetivo definido. Segundo o mesmo autor, o projeto é conduzido por pessoas 

enquadradas nos parâmetros estabelecidos de tempo, custo, qualidade e recursos. Magno, et. al. 

(2014) complementam que o projeto é composto por objetivos, medidas e datas de início e fim 

de maneira a atender aos requisitos dos stakeholders (pessoas e organizações envolvidas no 

projeto ou que são afetadas por ele). 

Sendo assim, o gerenciamento de projetos, de acordo com o Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK (2013)), é resultante de um empreendimento com esforço temporário, 

cujo objetivo é a criação de algo exclusivo, seja um produto, um serviço ou um resultado. Além 

disso, o PMBOK (2013) também apresenta que gerenciar projetos nada mais é do que aplicar 

tanto conhecimento, quanto técnica, quanto ferramentas e habilidades com o propósito de 

atender aos requisitos deste projeto. Vargas (2016) adiciona a esse conceito o fato de que essas 

habilidades, anteriormente citadas, incluem conhecimentos e capacidades individuais para 

controlar eventos únicos e complexos, considerando os fatores de tempo, custo e qualidade 

previamente definidos. 

Dessa maneira, Vargas (2016) conclui que o sucesso do gerenciamento de um projeto 

está relacionado ao seu planejamento e à execução das suas atividades. Além disso, Cleland e 

Ireland (2002) complementam que o sucesso também está associado ao alcance do que fora 

desejado, ou seja, do que fora planejado com relação ao prazo e ao orçamento. Entretanto, estes 

autores supracitados ressaltam a possibilidade de o projeto ter um resultado aceitável, mesmo 

que estas condições de prazo e custo não tenham sido atingidas. Dessa forma, Cleland e Ireland 

(2002) explicam que o sucesso ou o fracasso do projeto pode ser visto de maneira diferente por 

cada stakeholder. 

Abaixo, seguem os fatores que contribuem para o sucesso de um projeto (CLELAND 

E IRELAND, 2002): 
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a) “Acompanhamento adequado da alta administração; 

b) Planejamento efetivo no início; 

c) Desenho organizacional apropriado; 

d) Autoridade e responsabilidade delegadas; 

e) Sistema eficiente de monitoração, avaliação e controle do uso de recursos do 

projeto; 

f) Planejamento eficaz de contingências; 

g) Participação intensa da equipe de projetos quanto à tomada e à execução de 

decisões no projeto; 

h) Objetivos realistas quanto a custo e programação; 

i) Compromisso do cliente no projeto; 

j) Vigilância adequada e contínua do cliente; 

k) Compromisso do gerente de projetos em estabelecer objetivos técnicos de 

desempenho, orçamentos, cronograma e aplicação de modernos conceitos e 

processos gerenciais; 

l) Sistema adequado de informações gerenciais” 

 

O eficiente gerenciamento de projetos traz vários benefícios para a organização, entre 

eles: desenvolver diferenciais competitivos através da estruturação de uma metodologia, 

antecipação de situações desfavoráveis possibilitando a criação de ações preventivas e 

corretivas, agilidade nas decisões, maior controle gerencial de todas as fases do projeto, 

otimização de alocação de pessoas, equipamentos e materiais (VARGAS, 2016). 

O guia PMBOK (2013) propõe como áreas de conhecimento do Gerenciamento de 

Projetos: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco, 

stakeholders, aquisições e integração. O foco deste trabalho é a área de gerenciamento de 

custos. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DE PROJETOS 

 

Gerenciamento de custos inclui processos de planejamento, estimativa, orçamentação 

e controle de custos de maneira que o projeto finalize dentro do orçado (MAGNO, et al, 2014; 

Cleland e Ireland, 2002; PMBOK, 2013). Além disso, segundo o PMBOK (2013), o 
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gerenciamento dos custos também considera as informações que as partes interessadas no 

projeto (stakeholders) necessitam. 

O objetivo do gerenciamento de custos de projetos é garantir que o capital disponível 

seja suficiente para obter todos os recursos necessários realização das atividades do projeto em 

questão (VARGAS, 2016). 

O ciclo de vida financeiro de um projeto, segundo Vargas (2016), compreende as fases 

de investimento, comercialização e consequentes receitas e lucros. 

A fase de investimento é a relação entre o custo total do projeto (investimento 

acumulado) e o prazo para seu desenvolvimento. Na sequência, inicia-se a fase de 

comercialização, que resulta em receita e lucro operacional. Este último permite a identificação 

do ponto de equilíbrio (breakeven), ou seja, indica o tempo que este projeto leva para se pagar. 

Posteriormente, tem-se o lucro real, que é o lucro operacional que superou o valor investido 

inicialmente no projeto, conforme figura 4 a seguir (VARGAS, 2016). 

 

 

FIGURA 4 - CICLO FINANCEIRO DE VIDA DE UM PROJETO 

FONTE: RICARDO VARGAS (2016), PÁGINA 77 
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Vargas (2016) enfatiza a importância do orçamento, sendo este um significativo 

mecanismo de controle dos custos, servindo como parâmetro de comparação entre o real e o 

realizado, oferecendo, desta forma, uma visão do desempenho financeiro do projeto. 

As maiores causas de problemas no gerenciamento de custos de projetos são listadas 

por Vargas (2016) como sendo: 

 

a) Interpretação equivocada do trabalho a ser realizado; 

b) Omissão na definição do escopo; 

c) Cronograma mal estruturado, muito otimista ou defasado em definições; 

d) Problema na avaliação dos riscos; 

e) Problema da definição da Estrutura Analítica do Projeto (EAP – WBS); 

f) Parâmetros de qualidade mau definidos; 

g) Custos indiretos e administrativos do projeto mal estimados. 

 

O processo de Gerenciamento de Custos ocorre em duas fases do projeto. Na fase de 

Planejamento constam os processos Estimativa de Custos e Orçamentação, e na fase Controle, 

consta o processo Controle de Custos. 

Segundo o guia PMBOK (2013), é na fase do Planejamento do Projeto que se dá o 

esforço do planejamento do gerenciamento de custos de maneira a definir a estrutura de cada 

um dos seus processos, conforme apresentado na próxima figura. 
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FIGURA 5 - VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 194 

 

Por isso, nos próximos capítulos serão apresentados os processos de Planejamento do 

gerenciamento de Custos, Estimativa de Custos, Orçamentação e Controle de Custos. 

 

2.2.1. Planejamento do gerenciamento de custos 

 

O planejamento do gerenciamento de custos, de acordo com o PMBOK (2013), tem a 

função de estabelecer políticas, processos e documentos com o objetivo de gerenciar e controlar 
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os gastos e custos do projeto. As entradas, técnicas e ferramentas, e saídas estão apresentadas 

na próxima figura. 

 

 

FIGURA 6 - PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE CUSTOS: ENTRADAS, TÉCNICAS E 

FERRAMENTAS E SAÍDAS 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 195 

 

Dessa maneira, pela figura a seguir apresentada pelo PMBOK (2013), tem-se o fluxo 

de informações do processo e Gerenciamento de Custos, no qual se baseia nas entradas 

indicadas anteriormente, como o Termo de Abertura do Projeto, o Plano do Gerenciamento do 

Projeto e os Ativos de processos Organizacionais como input para o Plano de Gerenciamento 

de Custos. Este irá fornecer embasamento para a estimativa de custos e o orçamento do projeto. 

 

 

FIGURA 7 - DIAGRAMA DE FLUXO DE INFORMAÇÃO: PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 196 
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A seguir serão apresentados os demais processos que envolvem o gerenciamento de 

custos de projeto. 

 

2.2.2. Estimativa dos custos 

 

Neste processo, são realizados cálculos para se determinar o custo total do projeto mais 

provável de ocorrer e, assim, criar o seu orçamento (CLELAND E IRELAND, 2002). 

A estimativa de custos compreende a avaliação dos custos dos recursos necessários 

para a realização das atividades do projeto (VARGAS, 2016; PMBOK, 2013). Dessa forma, 

esta estimativa ocorre a partir das tarefas identificadas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP 

– Work Breakdown Structure (WBS)) que são transferidas para o cronograma do projeto, 

segundo Cleland e Ireland (2002). 

Menezes (2009) reforça a afirmação supracitada indicando que a determinação dos 

custos do projeto conta com a montagem da EAP, na qual serão determinados os recursos físicos 

(pessoas, equipamentos, materiais e financeiros) e as quantidades necessárias de cada um deles 

para a execução e conclusão do projeto. Também adiciona ao processo da estimativa de custos 

o fato de que, a precisão do levantamento de dados está relacionada ao conhecimento sobre o 

trabalho a ser desenvolvido e à descrição dos recursos necessários e disponíveis na organização 

ou fora dela (MENEZES, 2009). 

Segundo o PMBOK (2013), essas estimativas de custos são aprimoradas à medida que 

o projeto é executado, ou seja, com a progressão do seu ciclo de vida. Dessa maneira, o processo 

de estimar os custos é iterativo, de uma fase a outra. 

Na figura a seguir, está representado o processo para a elaboração do orçamento do 

projeto. 



13 

 

 

FIGURA 8 - PROCESSO DE CUSTEIO NO PROJETO 

FONTE: MENEZES (2009), página 203 

 

De acordo com o PMBOK (2013), o processo de estimar os custos apresenta as 

seguintes entradas, ferramentas e saídas indicadas na figura. 

 

 

FIGURA 9 – ESTIMATIVA DE CUSTOS: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS, E SAÍDAS 

FONTE: PBMOK (2013), PÁGINA 200 

 

Os custos de projeto podem ser classificados em direitos e indiretos. Os custos diretos 

são aqueles relacionados diretamente ao volume de serviço ou bens recebidos pelo projeto 

(exemplo: custo de recursos humanos, de materiais, de contratos, de suporte, etc). Já os custos 

indiretos são um percentual dos custos diretos (exemplo: custo com benefícios adicionais, com 

despesas gerais e com despesas administrativas) (CLELAND E IRELAND, 2002). O PMBOK 

(2013) acrescenta a esta descrição que os custos indiretos não podem ser diretamente alocados 

a um projeto devendo então, ser acumulados e distribuídos igualmente entre vários projetos. 

EAP

Identif icar os recursos Quantif icar cada recurso

Alocar custo em 
cada recurso

Encaixar os recursos no cronograma

Orçamento do projeto
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De acordo com o PMBOK (2013), nesta fase devem ser consideradas as compensações 

de custo e risco, como fazer ou comprar, comprar ou alugar, e, também, compartilhar recursos. 

 

2.2.2.1. Estimativa de custos: entradas 

 

Conforme representado na figura a seguir do PMBOK (2013), tem-se como entradas 

do processo de estimar os custos do projeto a EAP, o cronograma, o plano dos recursos 

humanos, os riscos identificados e a organização, além do plano de gerenciamento de custos. 

 

 

FIGURA 10 - DIAGRAMA DE FLUXO DE INFORMAÇÃO: ESTIMATIVA DE CUSTOS 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 201 

 

Sendo assim, a estimativa de custos compreende a previsão baseada em informações 

levantadas, além da consideração de custos extras que podem incorrer ao longo do projeto, dos 

riscos identificados, de definições de fazer ou comprar, entre outros. Esta estimativa deve ser 

revista durante a execução do projeto, de maneira a aumentar a acuracidade da informação 

(PMBOK, 2013). 
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 Uma das entradas do processo de estimativa de custos é o Plano do Gerenciamento de 

Custos que, de acordo com o PMBOK (2013), irá definir o gerenciamento e o controle dos 

custos do projeto, utilizando metodologias e níveis de acuracidade. 

Outra entrada definida pelo PMBOK (2013) é o Plano de Gerenciamento de Recursos 

Humanos que irá fornecer subsídios necessários para desenvolver o custo do projeto como 

qualificações dos recursos, avaliação de pessoal, reconhecimentos, entre outros (PMBOK, 

2013). 

A declaração do escopo é utilizada como entrada no processo de estimar os custos uma 

vez que fornece as restrições do projeto, além da descrição do produto, do critério de aceitação, 

das entregas chaves, dos limites, das premissas. Dentre essas restrições, tem-se a de custos, e a 

de recursos e a de tempo. Também são consideradas na estimativa de custos as informações de 

requisitos com implicações contratuais e legais de saúde, segurança, desempenho, ambiente, 

licenças, entre outros (PMBOK, 2013). 

O cronograma do projeto também interfere na estimativa de custos uma vez que 

apresenta a quantidade de recursos disponíveis e alocados no projeto e a quantidade de tempo 

que esses recursos serão utilizados para realizar o trabalho (PMBOK, 2013). 

O registro dos riscos previstos, tanto de ameaças quanto de oportunidades, e suas 

respectivas ações e custos de mitigação são inclusos nas considerações da estimativa de custos 

do projeto (PMBOK, 2013). 

Já os fatores ambientais da empresa, tem influência sobre a estimativa de custo do 

projeto ao se tratar das condições de mercado e das informações comerciais publicadas. As 

condições de mercado são aquelas que descrevem quais produtos, serviços e resultados estão 

disponíveis no mercado, quais são os fornecedores e sob quais condições e termos estão 

apresentados. As informações comerciais publicadas são as taxas de custos dos recursos 

disponíveis em dados comerciais e acompanham os custos de recursos humanos e auxilia a 

formar um padrão de material ou equipamentos (PMBOK, 2013). 

Por fim, os ativos de processos organizacionais que se relacionam com a estimativa de 

custos são: políticas de estimativa de custos, modelos de estimativa de custos, informações 

históricas e lições aprendidas (PMBOK, 2013). 
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2.2.2.2. Estimar os custos: ferramentas e técnicas 

 

Dentre as ferramentas e técnicas para o gerenciamento de custos de projetos 

apresentadas pelo PMBOK (2013), encontra-se a opinião especializada, que irá se basear em 

informações históricas juntamente com o seu conhecimento sobre o assunto, para reconhecer 

as variáveis que influenciarão os custos do projeto como: taxas de mão de obra, custo de 

materiais, inflação, fatores de risco, entre outros. 

Outra ferramenta é a estimativa análoga, que consiste em utilizar valores de 

parâmetros, dentre eles, o escopo, tempo, orçamento, duração, peso, complexidade. Para isso, 

vale-se do custo real de projetos anteriores semelhantes aquele em estudo. Sendo assim, irá 

estimar o custo bruto, adaptando-o com as diferenças conhecida da complexidade do projeto 

(PMBOK, 2013). 

A estimativa paramétrica é outra ferramenta apresentada pelo PMBOK (2013) na qual 

utiliza a estatística para indicar a relação entre dados históricos e demais variáveis para assim, 

determinar uma estimativa para parâmetro da atividade em questão. Esta ferramenta resulta em 

alta precisão de dados, segundo o PMBOK (2013). 

O método Top Down consiste em uma análise de cima para baixo na hierarquia das 

atividades do projeto e pode ser empregado em macro atividades (MENEZES, 2009). Sendo 

assim, este trabalho é realizado por meio de analogias com outras atividades semelhantes ou 

parametrizações, segundo o mesmo autor. 

Analogia é a comparação de uma atividade, ou um conjunto de atividades, com outras 

semelhantes e que já foram executadas anteriormente em condições similares à que está em 

análise. Também são consideradas variáveis para realizar ajustes nesses custos levantados 

(MENEZES, 2009). 

De acordo com Menezes (2009), também é utilizada a parametrização, quando há a 

possibilidade de se isolar os fatores que possam ser correlacionados pela utilização de um 

modelo que represente a atividade, ou um conjunto de atividades. Como exemplo deste método, 

Menezes (2009) cita os custos por homem-hora, por metro quadrado, por hora-máquina, entre 

outros. 

Já o método Estimativa de três pontos, segundo Menezes (2009), considera as 

variabilidades e os riscos como maneira de aperfeiçoar a precisão das estimativas de custo de 

uma atividade, conforme conceito originado pela Técnica de Revisão e Avaliação de Programa 

(PERT) que utiliza três estimativas para definir a faixa de custo da atividade, que são: 



17 

 

 

a) Mais provável (cM): o custo da atividade baseada em uma avaliação realista do 

trabalho necessário ou demais gastos previstos; 

b) Otimista (c0): o custo da atividade baseada na análise do melhor cenário para a 

atividade; 

c) Pessimista (cP): o custo da atividade baseada na análise do pior cenário para a 

atividade (MENEZES, 2009). 

 

Sendo assim, esta análise PERT calcula o custo esperado da atividade (cE) pela média 

ponderada dessas três estimativas apresentadas acima: c_E= (c_0+4c_M+c_P)/6. 

O método análise de reservas é baseado nos custos de reserva de contingência 

resultantes da análise de risco, considerando os custos das incertezas. Esta reserva pode ser um 

percentual do custo estimado ou um número fixado (PMBOK, 2013). 

Os custos da qualidade também são premissas que podem ser utilizadas na estimativa 

de custos (PMBOK, 2013). 

Com os softwares para estimativa em gerenciamento de projetos são considerados 

todos os aplicativos para auxílio na estimativa de custos do projeto como: planilhas 

computadorizadas, simulações, ferramentas estatísticas, etc. (PMBOK, 2013). 

Os retornos de cotações apresentados pelos fornecedores também devem estar inclusos 

na estimativa de custo do projeto (PMBOK, 2013). 

De acordo com o PMBOK (2013), a ferramenta Método Bottom-Up tem a função de 

estimar o custo de um componente do trabalho. Este custo e a precisão das estimativas são 

relacionados ao tamanho e à complexidade da atividade individual ou do pacote de trabalho 

(PMBOK, 2013). Este método consiste na análise de baixo para cima na hierarquia das 

atividades do projeto e pode ser utilizado nos casos em que os pacotes de trabalho tenham seus 

custos estimados e definidos na EAP (MENEZES, 2009). 

Para isso, de acordo com Menezes (2009), os custos de cada pacote de trabalho são 

totalizados e sumarizados nos custos das atividades-resumo, que passam a ter seus custos 

identificados, até chegar ao custo total do projeto. 

2.2.2.3. Estimar os custos: saídas 

 

Como resultado das considerações das entradas, no processo de estimativa de custos, 

e a aplicação das ferramentas e técnicas para tal, tem-se como saída, a estimativa em si, que 
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são, de acordo com o PMBOK (2013), avaliações quantitativas dos prováveis custos que serão 

necessários para a execução do trabalho do projeto. Esta estimativa se aplica também nos custos 

das atividades. 

A documentação de suporte às estimativas de custos do projeto deve proporcionar o 

entendimento claro e completo de como foi realizado este processo de determinação dos custos, 

podendo incluir, de acordo com o PMBOK (2013): 

 

a) Documentação das bases para a estimativa; 

b) Documentação de todas as premissas adotadas; 

c) Documentação das restrições conhecidas; 

d) Indicação da faixa das estimativas possíveis; 

e) Indicação do nível de confiança da estimativa final. 

 

Após a estimativa dos custos do projeto, devem ser atualizados os documentos que 

forem considerados pertinentes a isso, entre eles o registro dos riscos (PMBOK, 2013). 

 

2.2.3. Orçamentação 

 

Segundo Vargas (2016) e PMBOK (2013), o processo de orçamentação consiste na 

alocação dos custos estimados das atividades do projeto ou dos pacotes de trabalho para definir 

a base de custos. Cleland e Ireland (2002) complementam que o orçamento representa o plano 

de gastos alocados no tempo do projeto, por cada item de despesa. Sendo assim, o orçamento é 

agregado de todos os custos diretos e indiretos do projeto. Sua divisão em fases do projeto tem 

o objetivo de apresentar o fluxo de caixa do projeto (CLELAND E IRELAND, 2002). 

Cleland e Ireland (2002) complementam que o orçamento do projeto irá relacionar 

todas as categorias de despesas planejadas e seus respectivos volumes. Estes mesmos autores 

salientam para o fato de que o custo e o orçamento do projeto são afetados por mudanças de 

escopo, alteração de cronograma, ineficiência na produtividade, entre outros. 

As categorias de custos, segundo Cleland e Ireland (2002), que devem estar presentes 

no orçamento são: 

 

a) Custos não processados: são aqueles que farão parte do custo real de bens e/ou 

serviços; 
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b) Custos de encargos ou indireto (despesas gerais ou administrativas): corresponde 

ao percentual do custo não processado e que é alocado pela organização como 

parte ajustada do projeto; 

c) Custo total: é o custo por categoria para o projeto; 

d) Lucro: percentual do custo total para o projeto; 

e) Preço total: equivale ao preço do projeto para o cliente. 

f) A aprovação do orçamento do projeto ocorre na fase final do planejamento 

 

O processo de determinar o orçamento, segundo o PMBOK (2013), apresenta as 

seguintes entradas, ferramentas e técnicas e saídas: 

 

 

FIGURA 11 - ORÇAMENTAÇÃO: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS, E SAÍDAS 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 208 

 

2.2.3.1. Orçamentação: entradas 

 

As entradas do processo de orçamentação, apresentadas pelo PMBOK (2013), são 

descritas a seguir. 

De acordo com o PMBOK (2013), é na declaração de escopo que estão apresentadas 

formalmente quais são as limitações de gastos de recursos financeiros do projeto, na forma de 

restrição de recursos financeiros. 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) faz parte da entrada do processo de 

orçamentação pois apresenta a relação entre todos os componentes do projeto com suas 

respectivas entregas (PMBOK, 2013) 

O dicionário da EAP, juntamente com o detalhamento das declarações do trabalho, 

permitirá identificar quais são as entregas do projeto (PMBOK, 2013). 
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As estimativas de custo são baseadas nas atividades apresentadas no cronograma do 

projeto, que fazem parte de um pacote de trabalho. Sendo assim, serão estimados os custos para 

cada pacote de trabalho (PMBOK, 2013). 

De acordo com o PMBOK (2013), é no cronograma do projeto que estarão informadas 

as datas de início e de término planejadas para as atividades, marcos, pacotes de trabalho, 

pacotes de planejamento e contas de controle dos projetos. 

No processo de orçamentação, é elaborado o plano de gerenciamento de custos do 

projeto (PMBOK, 2013). 

 

2.2.3.2. Orçamentação: ferramentas técnicas 

 

As ferramentas e técnicas do processo de orçamentação apresentadas pelo PMBOK 

(2013) estão apresentadas a seguir. 

A agregação de custos, de acordo com o PMBOK (2013), é a técnica de estimar os 

custos das atividades do cronograma de acordo com os pacotes de trabalho e segundo a EAP. 

Esta estimativa e agregação de custo passa a incorporar os níveis mais elevados da EAP até 

abranger todo o projeto. 

A ferramenta análise de reservas consiste em determinar as reservas do projeto para as 

contingências que, de acordo com o PMBOK (2013), são provisões para mudanças imprevistas, 

mas necessárias, e que podem ser derivadas dos riscos apresentados no registro de riscos do 

projeto. 

O PMBOK (2013) ainda complementa que as reservas de contingência não fazem parte 

da linha de base do custo do projeto e sim, do seu orçamento, dessa maneira, não serão incluídas 

no cálculo do valor agregado. 

Para o PMBOK (2013), a estimativa paramétrica utiliza características do projeto em 

um modelo matemático de forma a medir qual será o custo total do projeto. Este modelo 

matemático pode variar de acordo com o tipo do projeto, sendo que o grau de confiança para 

que esta medição corresponda com o real, de acordo com o PMBOK (2013), pode ser maior 

quando há informações históricas precisas, são utilizados parâmetros quantificáveis e quando 

este modelo pode ser aplicado tanto para um projeto menor quanto para um projeto maior. 

A reconciliação dos limites de financiamento, de acordo com o PMBOK (2013), tem 

o objetivo de evitar expressivas variações nos gastos financeiros. Sendo assim, estes gastos são 

reconciliados com os limites de financiamento, o que exige o ajuste do cronograma do projeto 
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de maneira a regular essas despesas pela inserção de restrições, sejam elas de data para alguns 

pacotes de trabalho, ou de marcos do cronograma ou de itens da EAP. O resultado final da 

aplicação desta ferramenta é uma linha de base de custos, segundo o PMBOK (2013). 

 

2.2.3.3. Orçamentação: saídas 

 

Dentre as saídas do processo de orçamentação apresentadas pelo PMBOK (2013), tem-

se a linha de base dos custos que corresponde à divisão do orçamento em fases, sendo que o 

desempenho de custos geral do projeto será medido, controlado e monitorado. Sendo assim, 

somam-se os custos estimados por período, formando a curva S, de acordo com a figura abaixo. 

Esta linha de base de custos faz parte do plano de gerenciamento do projeto. 

 

 

FIGURA 12 - EXIBIÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, LINHA DE BASE DOS CUSTOS E 

FINANCIAMENTO 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 214 

 

Segundo o PMBOK (2013), a necessidade de financiamento do projeto é resultante da 

linha de base dos custos, podendo ser incorporada uma margem, de maneia a identificar um 

início mais acelerado ou extrapolação no custo. Na figura apresentada anteriormente, o 

financiamento está na forma de degrau uma vez que, geralmente, este ocorre em valores 

incrementais. Esses recursos financeiros são acrescidos na linha de base dos custos do projeto, 

juntamente com os valores de reserva de contingência. A diferença, no final do projeto, entre a 

linha de base dos custos e os valores do fluxo de caixa representam a quantidade de reserva que 

não foi utilizada (PMBOK, 2013). 
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O plano de gerenciamento de custos faz parte do plano de gerenciamento do projeto, 

que deverá ser atualizado caso haja mudanças aprovadas do processo de orçamentação 

(PMBOK, 2013). 

Segundo PMBOK (2013), o processo de orçamentação pode vir a necessitar de 

mudanças que interfiram no plano de gerenciamento de custos, sendo assim, estas mudanças 

serão revistas pelo processo Controle Integrado de Mudanças. 

 

2.2.4.  Controle de custos 

 

O processo de controle de custos está relacionado à gestão das possíveis variações de 

custos e das mudanças no orçamento do projeto (VARGAS, 2016; PMBOK, 2013). Sendo 

assim, segundo o PMBOK (2013), o controle de custos tem por objetivo identificar as causas 

das possíveis variações de custo do projeto e está incluso no controle integrado de mudanças. 

De acordo com Cleland e Ireland (2002), este controle de custos é realizado pelo 

acompanhamento dos gastos e sua comparação com o orçamento do projeto. O 

acompanhamento dos gastos se dá pela coleta das despesas reais, que serão comparadas e 

analisadas. Este resultado originará um relatório com o status do andamento dos gastos do 

projeto e permitirá a revisão dos mesmos (CLELAND E IRELAND, 2002). 

Depois de realizada alguma atividade, as despesas são coletadas e o orçamento do 

projeto é reduzido desse valor real ocorrido. As divergências entre despesa planejada e realizada 

devem ser analisadas e, na sequência, deverão ser tomadas medidas corretivas onde for 

apropriado. Caso haja alteração no orçamento ou no escopo do projeto, estas deverão ser 

aprovadas, registradas e gerenciadas (CLELAND E IRELAND, 2002). 

Também é importante para o gerenciamento de custos, segundo Cleland e Ireland 

(2002), a projeção dos custos, com o objetivo de se determinar o custo real total do projeto com 

base na exatidão do plano. 

Segundo o PMBOK (2013), o controle de custos do projeto engloba controlar os 

fatores que geram mudanças na linha de base dos custos, garantir a aprovação das mudanças e 

monitorá-las, garantir que os custos extras não ultrapassem o financiamento autorizado, 

monitorar o desempenho dos custos e as variações em relação à linha de base, registrar todas 

as mudanças, evitar a inclusão de mudanças não aprovadas, incorretas ou inadequadas nos 

custos do projeto, manter as partes interessadas informadas a respeito das mudanças aprovadas 

e, por fim, fazer com que os custos extras permaneçam dentro dos limites aceitáveis. 



23 

 

O PMBOK (2013) apresenta as seguintes entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do 

processo de controle de custos: 

 

 

FIGURA 13 - CONTROLE DE CUSTOS: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉNICAS, E SAÍDAS 

FONTE: PMBOK (2013), PÁGINA 215 

 

2.2.4.1. Controle de custos: Entradas 

 

Dentre as entradas do processo de controle de custos apresentadas pelo PMBOK 

(2013), tem-se a linha de base dos custos e a necessidade de financiamento do projeto, que já 

foram explanadas no capítulo anterior. 

Outra entrada do processo de controle de custos do projeto é o relatório de desempenho 

que, de acordo com o PMBOK (2013), consiste em proporcionar informações sobre o 

desempenho dos custos e dos recursos, sendo estes o resultado do andamento real do projeto. 

Informações sobre o desempenho do trabalho também são consideradas entradas deste 

processo pelo PMBOK (013). Dessa maneira, essas informações estão relacionadas tanto ao 

andamento do projeto quanto aos custos das atividades realizadas, contemplando as entregas 

concretizadas e aquelas que ainda ocorrerão, os custos incorridos, a estimativa para finalizar as 

atividades previstas no cronograma do projeto e o percentual das atividades finalizadas do 

projeto (PMBOK, 2013). 

As solicitações de mudança aprovadas, de acordo com o PMBOK (2013), fazem parte 

do processo de controle integrado de mudança e incluem todas as alterações relacionadas a 

custos do contrato, escopo do projeto, linha de base de custos e plano de gerenciamento de 

custos. 

Por fim, o Plano de gerenciamento do projeto também está incluso na entrada do 

processo de controle de custos uma vez que, segundo o PMBOK (2013), é considerado em 

conjunto com o plano de gerenciamento de custos na execução do controle de custos. 
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2.2.4.2. Controle de custos: Ferramentas e técnicas 

 

Dentre as ferramentas e técnicas do processo de controle de custos do projeto 

apresentadas pelo PMBOK (2013), tem-se o sistema de controle de mudança de custos que, 

segundo este guia, irá definir os processos para mudança na linha de base dos custos, incluindo 

formulários, documentações, sistemas e categorias de aprovação. Este processo é integrado do 

Controle integrado de mudança. 

A análise de medição de desempenho também é apresentada pelo PMBOK (2013) 

como uma ferramenta de cálculo das variações que podem vir a ocorrer no projeto. Esta técnica 

é nomeada de Técnica do Valor Agregado (TVA) e objetiva controlar os custos do projeto e 

recursos de produção através da comparação do custo orçado do trabalho realizado (valor 

agregado) com o custo orçado do trabalho agendado (valor planejado), além do custo do 

trabalho realizado (valor real) (PMBOK, 2013). 

Já a técnica da previsão se dá a partir de estimativas futuras baseadas nas informações 

disponíveis no momento da medição (PMBOK, 2013). 

A análise do desempenho do projeto, segundo o PMBOK (2013), tem o objetivo de 

comparar o desempenho dos custos e as atividades do cronograma. 

Por fim, a técnica de gerenciamento das variações é apresentada pelo PMBOK (2013) 

como sendo a forma de gerenciamento das variações de custo. 

 

2.2.4.3. Controle de custos: Saídas 

 

O processo de controle de custos, de acordo com o PMBOK (2013) apresenta como 

uma das saídas a estimativa de custos (atualizações) que, segundo este guia, consiste em revisar 

e alterar as informações dos custos do projeto, refletindo em mudanças no plano de 

gerenciamento do projeto. O PMBOK (2013) ainda ressalta a importância de se manterem 

informadas as partes interessadas, conforme necessidade. 

Já a atualização da linha de base dos custos é referente ao orçamento do projeto e, 

geralmente, é resultante de mudanças aprovadas no escopo do projeto (PMBOK, 2013). 

Outra saída do processo de controle de custos do projeto é a previsão de término que, 

de acordo com o PMBOK (2013) é a documentação dos valores de entrada e de saída 

devidamente calculados e registrados. 
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As mudanças solicitadas podem ser resultantes da análise do desempenho do projeto, 

requerendo um aumento ou uma redução do orçamento. Estas serão devidamente tratadas pelo 

Controle integrado de mudanças (PMBOK, 2013). 

As ações corretivas recomendas aparecem como saída deste processo, pelo PMBOK 

(2013), no sentido de que qualquer atividade/ação objetiva um desempenho do projeto 

correspondente ao esperado e de acordo com o plano de gerenciamento do projeto. Correções 

podem implicar em alteração no orçamento das atividades (PMBOK, 2013). 

Os ativos de processos organizacionais são as lições aprendidas documentadas no 

banco de dados dos projetos da organização, incluindo os motivos das variações, da escolha das 

ações corretivas, entre outras (PMBOK, 2013). 

Por fim, a atualização do plano de gerenciamento do projeto está inclusa na saída do 

processo de controle de custos do projeto através da documentação das estimativas de custo das 

atividades do cronograma, da linha de base de custos, do plano de gerenciamento de custos, 

solicitações de mudança, entre outros (PMBOK, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. ABORDAGENS E TIPOLOGIA QUANTO AOS FINS E MEIOS DO TCC 

 

A metodologia deste trabalho é do tipo estudo de caso, pois se trata de uma análise de 

um caso real aplicando as teorias e orientações coletadas na pesquisa bibliográfica. 

Quanto ao paradigma de pesquisa, é qualitativa uma vez que utiliza dados não 

probabilísticos, as análises são interpretativas e os resultados são tratados pontualmente. 

Com relação ao fim, este trabalho se caracteriza como descritivo e aplicado, uma vez 

que expõe as características das boas práticas de gerenciamento de custos de projetos e analisa 

um problema real. 

A pesquisa quanto ao meio é considerada bibliográfica, porque é baseada em consultas 

e estudos a respeito de modelos e ferramentas para aplicação de melhores práticas em 

gerenciamento custos de projetos. Também é considerada de campo, pois realiza análise de um 

projeto real. 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS DA 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Este trabalho foi realizado em uma empresa situada na cidade de Curitiba, cujo projeto 

analisado é de construção de um condomínio residencial e comercial, e o sponsor é o próprio 

cliente. Sendo assim, o estudo foi focado na coleta e na análise de dados da fase da execução 

da obra. 

Dessa maneira, a amostra deste trabalho de conclusão de curso é não probabilística 

uma vez que os dados selecionados para análise deste estudo foram intencionais e sem utilizar 

procedimentos estatísticos. 

Para a coleta de dados foi utilizada a técnica da entrevista informal com o sponsor do 

projeto e estes dados serão apresentados juntamente com as respectivas análises, no próximo 

capítulo. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

O projeto utilizado neste trabalho trata da construção de um condomínio de dois 

pavimentos, cujo escopo engloba a entrega de quatro apartamentos residenciais e uma loja 

comercial. O terreno já era de propriedade do sponsor do projeto. 

A loja ficará localizada no pavimento inferior, terá 140m², com o piso revestido 

inteiramente por piso frio, além de possuir porta de vidro, porta de aço, janelas de esquadrias 

de alumínio e três vagas de estacionamento. Já os apartamentos ficarão localizados no 

pavimento superior, três deles terão 62m² e um deles terá 42m². Os três primeiros apartamentos 

serão compostos por dois quartos, uma suíte, sacada, sala, um banheiro, cozinha, área de 

serviço, churrasqueira, revestimento de piso e azulejo nas áreas frias, enquanto que o outro 

apartamento terá apenas um quarto e as demais características iguais aos dos outros 

apartamentos. Todos os apartamentos terão duas vagas cada e pontos de luz, água e gás 

separados. 

Segue a Estrutura Analítica do Projeto definida para este projeto. 
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FIGURA 14 - ESTRUTUTA ANALÍTICA DO PROJETO 

FONTE: A AUTORA (2016) 
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Para tanto, foi estruturado o cronograma a seguir para o desenvolvimento da etapa da 

construção. Nele não estão inclusas as atividades de gerenciamento do projeto, pois não é o 

foco da análise de custo deste trabalho. 

Sendo assim, estão apresentadas todas as tarefas pertinentes para esta fase do projeto, 

bem como o percentual já executado de cada uma delas. Esta medição foi realizada no dia 

01/08/2016, portanto, as análises de custo contemplam os dados até o fechamento do mês de 

julho/16. 
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FIGURA 15 - CRONOGRAMA PROJETO CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL 

FONTE: A AUTORA (2016) 
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FIGURA 16 - GRÁFICO DE GANTT 

FONTE: A AUTORA (2016) 

 

Pela ilustração é possível observar que, nesta data de análise, a atividade de Construir Superestrutura não estava completa, apenas 80% 

dela realizada, impactando nas atividades Construir Parede, Concretar piso para estacionamento e passagem de pedestre e Fazer Jardim. 
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Para cada uma as atividades elencadas no cronograma, foram alocados os custos de 

mão de obra e de material direto para definir a linha de base de custos do projeto, resultando 

em um budget inicial estimado em R$ 910.472,25. 

Considerando o percentual realizado das atividades e os respectivos custos incorridos 

no período da análise, tem-se os seguintes dados apresentados na figura abaixo. 

 

Atividade % Concluído Linha de Base Custo Real 

Medir Topografia 100% R$ 1.200,00  R$ 1.200,00  

Desenhar a planta do prédio     100% R$ 15.840,00  R$ 14.000,00  

Obter alvará de construção      100% R$ 3.000,00  R$ 2.976,00  

Fazer Projeto Estrutural e Fundação    100% R$ 4.370,82  R$ 4.384,00  

Fazer Projeto Hidráulico      100% R$ 1.092,71  R$ 1.292,00  

Fazer Projeto de Gás     100% R$ 1.092,71  R$ 1.292,00  

Fazer Projeto Elétrico e Lógica    100% R$ 2.185,41  R$ 2.192,00  

Fazer Projeto Bombeiro      100% R$ 546,35  R$ 548,00  

Realizar Fundação       100% R$ 50.142,55  R$ 50.112,00  

Construir Superestrutura       80% R$ 250.560,00  R$ 200.448,00  

Construir Parede 0% R$ 97.328,64  R$ 0,00  

Concretar piso para estacionamento e passagem pedestre 0% R$ 7.516,80  R$ 0,00  

Fazer Jardim 0% R$ 5.011,20  R$ 0,00  

Total   R$ 439.887,19  R$ 278.444,00  

FIGURA 17 - CUSTOS REAIS DO PROJETO 

FONTE: A AUTORA (2016) 

 

Aplicando as informações identificadas anteriormente na ferramenta de Análise do 

Valor Agregado, tem-se os valores apresentados a seguir; 

 

PV (Planned Value) R$ 439.887,19 SV (EV - PV) -R$ 159.968,64 

EV (Earned Value) R$ 279.918,55 SPI (EV/PV) 0,64 

AC (Actual Cost) R$ 278.444,00 ETC (BAC - EV)/CPI R$ 627.232,08 

BAC (Budget at Completion) R$ 910.472,25 EAC (AC + ETC) R$ 905.676,08 

CV (EV - AC) R$ 1.474,55 VAC (BAC - EAC) R$ 4.796,17 

CPI (EV/AC) 1,01 TAC (PAC/SPI) 36 

FIGURA 18 - ANÁLISE DO VALOR AGREGADO 

FONTE: A AUTORA (2016) 
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A partir dessas informações, pode-se afirmar que o projeto de construção de 

condomínio residencial e comercial foi orçado em R$ 910.472,25, iniciando suas atividades no 

dia 19/01/2015 e com previsão de término em 01/12/2016, período de 23 meses. No dia 

01/08/2016, considerando os dados fechados até julho/16, deveriam ter sido gastos 

R$439.887,19 de acordo com a baseline apresentada anteriormente. Entretanto, avaliando o 

percentual das atividades realizadas até este período, o valor orçado que deveria ter sido gasto 

é de R$ 279.918,55, fato este que não ocorreu uma vez que o custo real foi de R$ 278.444,00. 

Sendo assim, observa-se que há R$ 1.474,55 de custo previsto para atingir o nível atual 

de conclusão do projeto à mais do que o custo real praticado até o momento, o que traduzido 

em índice de custo obtém o valor de 1,01, significando que a cada R$ 1,00 de capital consumido, 

está sendo convertido fisicamente em produto R$ 1,01. 

Analisando a diferença entre o valor agregado e o valor orçado, verifica-se que o 

projeto está atrasado em R$ 159.968,64, o que é traduzido em uma taxa de conversão de 0,64 

que indica que apenas 64% do tempo previsto no orçamento foi realmente convertido em 

trabalho, resultando em uma perda de 36% do tempo. 

Dessa maneira, o valor restante para completar todo o projeto em análise é de R$ 

627.232,08, informação esta que reajusta o budget do projeto para R$ 905.676,08, obtendo uma 

economia de R$ 4.796,17. Consequentemente, o prazo final para conclusão do projeto também 

deverá ser alterado para 36 meses, um atraso total em 13 meses. 

A partir dessas análises, como houve um ganho monetário e um atraso considerável 

para a finalização do projeto, recomenda-se que seja aplicado maior valor no projeto para 

adiantar a execução das atividades presentes no caminho crítico. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O tema deste trabalho de conclusão de curso é o Gerenciamento de Custos em Projeto, 

cujo objetivo é aplicar a ferramenta da Análise do Valor Agregado no projeto de construção de 

condomínio residencial e comercial para responder ao problema: os custos reais do projeto estão 

de acordo com a baseline definida no orçamento? 

Para isso, foi definida a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o cronograma com as 

atividades para a construção da obra, os custos com mão de obra e materiais diretos, bem como 

o orçamento do projeto. Além disso, estes custos foram alocados por atividade do cronograma, 

identificando-se assim, os custos planejados por mês. Por fim, foi analisado o projeto já em 

execução, comparando o custo realizado com o orçamento inicial e calculadas as devidas 

projeções de custo até o final do projeto, baseado nas melhores práticas de Gerenciamento de 

Custos. 

Este trabalho foi realizado com base em um projeto de construção civil devido à 

importância deste setor para a economia brasileira e também foi focado na análise de custo uma 

vez que é alto o índice de descumprimento deste quesito em projetos. 

As hipóteses consideradas neste trabalho foram confirmadas, pois foi possível aplicar 

as melhores práticas de Gerenciamento de Projetos apresentadas pelo PMBOK (2013). Outra 

hipótese confirmada é a de que a empresa em análise não utiliza metodologia formal para 

acompanhamento e gerenciamento dos custos do projeto. Além disso, a hipótese de que o custo 

real do projeto não acompanhou a curva do orçamento também se confirmou, uma vez que, 

com a aplicação da ferramenta Análise do Valor Agregado, verificou-se que existem atividades 

em atraso e que, dentre as concluídas, há um ganho de R$ 1.474,55, informação esta que 

também responde ao problema levantado inicialmente neste trabalho, onde há divergência entre 

o custo orçado e o realizado. 

Sendo assim, o projeto de construção de condomínio residencial e comercial foi orçado 

em R$ 910.472,25, iniciando suas atividades no dia 19/01/2015 e com previsão de término em 

01/12/2016, período de 23 meses. A análise dos dados foi realizada no dia 01/08/2016, período 

este que já deveriam ter sido gastos R$ 439.887. Contudo, considerando o percentual das 

atividades realizadas, o valor orçado que deveria ter sido gasto é de R$ 279.918,55, o que não 

ocorreu, uma vez que o custo real foi de R$ 278.444,00, resultando em uma economia de R$ 

1.474,55. 
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Além disso, verificou-se que o projeto está atrasado em R$ 159.968,64, ou seja, 64% 

do tempo previsto no orçamento foi realmente convertido em trabalho, resultando em uma perda 

de 36% do tempo. 

Dessa maneira, o valor restante para completar todo o projeto em análise é de R$ 

627.232,08, reajustando o budget do projeto para R$ 905.676,08, obtendo uma economia de R$ 

4.796,17. Consequentemente, o prazo final para conclusão do projeto também deverá ser 

alterado para 36 meses, um atraso total em 13 meses. 

Como recomendação ao sponsor do projeto, identificou-se a oportunidade de aplicar 

maior valor no projeto, de maneira a igualar ao orçamento inicial, com o objetivo adiantar a 

execução das atividades presentes no caminho crítico. 
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