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RESUMO 
 
 
O mercado atual é complexo, exigente e dinâmico e em resposta a esse cenário, as organizações 
se veem obrigadas a inovar e provocar as mudanças necessárias para se manterem competitivas. 
Entre as alternativas estratégicas utilizadas pelas empresas para responder a essa demanda, está 
a abertura de novos projetos, que surgem com a premissa de que eles trarão benefícios, 
normalmente com intensões como de provocar novos mercados, adequações de suas estratégias 
ou o cumprimento de requisitos legais, seja no âmbito financeiro ou sem fins lucrativos. 
Gerenciar projetos exige a adoção de práticas que visam alcançar o sucesso do projeto, podendo 
essas práticas serem formadas a partir dos conhecimentos de uma entidade ou baseada em 
padrões de referência utilizados pelo mundo, como PMBOK e PRINCE2. Dentro de um projeto 
há uma série de aspectos gerenciáveis quais podem influenciar o resultado parcial ou final de 
um projeto e entre estes aspectos é visto, até com destaque, o custo do projeto que engloba o 
planejamento, estimativas, formação da linha de base e o controle do custo. Gerenciar os custos 
de um projeto é caminho trivial para o sucesso do projeto. No intuito de buscar excelência no 
gerenciamento dos custos do projeto, este trabalho busca extrair do método PRINCE2 e do guia 
PMBOK um conjunto de procedimentos e conhecimentos baseados na união dos seus pontos 
fortes e com sua aplicação, tornar ainda mais tangível o sucesso do gerenciamento de projetos. 
 
Palavras Chave: Gerenciamento de Projeto. Gerenciamento de Custo. Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK). Project In a Controlled Environment (PRINCE2). 
  



ABSTRACT 
 
 
The modern market is complex, demanding and dynamic, and in response to this scenario, 
organizations are forced to innovate and to create the necessary changes to remain competitive. 
Among the strategic alternatives used by businesses to respond to this demand, they create new 
projects, which arise with the premise that they will bring benefits, usually with intentions as 
to provoke new markets, strategic adjustments or to comply with legal requirements, in the 
financial context or non-profit. Managing projects require the adoption of practices that aim to 
achieve the project’s success, and such practices can be formed from the knowledge of an entity 
or based on reference standards used around the world, such as PMBOK and PRINCE2. In a 
project, there is a series of manageable aspects which can affect the stage result or project final 
result and between these aspects is seen, highlighted, the cost of the project which encompasses 
the planning, estimations, baseline and cost control. Managing the project cost is way trivial to 
the project’s success. In order to seek excellence in the project’s management costs, this study 
seeks to extract from the method PRINCE2 and from the guide PMBOK a set of procedures 
and knowledge based on the union of their strengths and with its application, so the project’s 
success management becomes more tangible. 
  
Keywords: Project Management. Cost Management. Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK). Project In a Controlled Environment (PRINCE2).  
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1. INTRODUÇÃO 

 
As empresas têm entre os seus objetivos, gerar valor ao negócio a partir de um capital 

investido e no intuito de alcançar esse valor elas lançam novos projetos, com a premissa de que 

eles sejam viáveis e atinjam resultados ou benefícios esperados. 

Com as constantes mudanças de mercado, dentro de um ambiente de concorrência livre, 

as organizações com os seus gerentes de projetos são instigadas a se desenvolverem e tornarem 

seus projetos mais competitivos. E tendo como objetivo manter seus empreendimentos 

lucrativos e adaptados as permanentes variações de cenário, é notório a busca dessas entidades 

por estratégias que sejam estruturadas em métodos ou práticas, desenvolvidas ao longo de sua 

experiência ou extraídos de publicações de institutos ou autores consagrados, que agregam 

qualidade no atendimento dos interesses dos acionistas e/ou investidores, que exigem a 

maximização de seus investimentos, e dos clientes que não pagam por ineficiência. 

O guia PMBOK, está entre as literaturas mais difundidas entre os profissionais de 

gerenciamento de projetos e de todas as suas áreas de conhecimento, três delas recebem o 

destaque por estarem inseridas em uma ideia conhecida pela comunidade de gerenciamento de 

projetos, como “restrição tripla” (Figura 1). São as áreas: escopo, tempo e custo. Essas três 

áreas, estão intimamente ligadas de modo que a alteração de uma delas pode provocar a reação 

e mudança de ao menos uma outra, pressupondo que a qualidade esperada para o projeto seja 

mantida. Consolidar o planejamento e o controle de cada uma dessas áreas é caminho trivial 

para atingir a qualidade esperada pelos os Stakeholders1 de um projeto, estes que por sua vez, 

têm diferentes visões e interesses sobre o projeto. 

É sustentado pela importância do gerenciamento dessas áreas que se justifica o conteúdo 

desse trabalho, que abordará a área de gerenciamento dos custos do projeto, estabelecendo um 

conjunto de práticas extraídas dessa área de conhecimento do guia PMBOK para uso em 

conjunto com o método PRINCE2. Se de um lado o PMI, com seu guia de boas práticas 

estabelece “o que fazer”, do outro, pressupõe-se que o método desenvolvido pela OGC, é capaz 

de dizer “o como fazer” para percorrer um caminho de sucesso no gerenciamento dos custos do 

projeto. 

Não é escopo desse estudo abordar todas as áreas de conhecimento necessários para o 

gerenciamento de projetos. Nele a abordagem será aprofundada aos processos da área de 

                                                 
1Stakeholders: Chamado de Partes Interessadas pela 5° edição do guia PMBOK, são pessoas, grupos ou 
organizações que podem afetar, serem afetados ou sentirem-se afetados por uma decisão, atividade ou resultado 
de um projeto. Elas englobam pessoas e organizações, tais como clientes, patrocinadores, a organização executora 
e o público que estão de alguma forma envolvidos no projeto (PMI, 2013). 



12 
 

gerenciamento do custo e quando necessário serão apresentados outros conceitos de 

gerenciamento de projetos para contextualização. 

 

Figura 1 – Restrição tripla 

 
Fonte: Adaptado de Montes (2016) 

 

 

1.1. PROBLEMA 

 

Os custos sempre são importantes, mas por muitas vezes a gestão dos custos é vista 

como uma tarefa auxiliar e desagradável (NOKES e KELLY, 2012). 

A importância do gerenciamento de custo, deve ser admitida antes mesmo do início do 

projeto, nas fases preliminares, onde há o estudo de viabilidade e benefícios. Posteriormente, 

os custos devem ser planejados, estabelecidos ao longo do ciclo vida do projeto através de uma 

linha de base e durante o desenvolvimento do projeto, ele deve ser controlado no intuito de se 

minimizar as variações. 

Pode parecer trivial a relevância de se ter os custos de um projeto planejado e controlado, 

no entanto, o que aponta a pesquisa apresentada no relatório PM Survey de 2013 (Figura 2), é 

que problemas frequentes nos projetos ainda são estimativas incorretas e o não cumprimento 

dos seus orçamentos aprovados, com índices de 42,5% e 40,8% respectivamente. 
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Figura 2 – Problemas mais frequentes em projetos 

 
Fonte: PM Survey (2013) 

 

Visto a relevância do problema, o planejamento dos custos já não parece uma tarefa 

corriqueira, e se por um lado é possível notar a complexidade em fazer previsões assertivas, por 

outro tem-se a dificuldade em controlar os custos durante as fases de monitoramento e controle, 

onde cabe ao responsável pelo projeto, gerenciá-lo dentro dos limites orçamentários quais 

foram estabelecidos e aprovados e verificar se as estimativas feitas em fases de planejamento 

ainda estão válidas, quando não, o procedimento de solicitação de mudanças deve ser 

empregado e uma nova linha de base deve ser aprovada pelo Comitê Diretor do Projeto. 

 Nessa circunstância, fica a pergunta: o uso do guia PMBOK em conjunto com o método 

PRINCE2 é capaz de contribuir para o êxito do gerenciamento dos custos de um projeto? 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 Segundo a publicação de 2013 do PM Survey, apresentado na Figura 3, os aspectos 

levados em consideração na metodologia de gerenciamento de projetos, para 78,7% das 

organizações participantes da pesquisa, o custo do projeto é levado em consideração, estando 

atrás somente do prazo e escopo, fato que justifica o triangulo das restrições visto em parágrafos 
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anteriores. Com apenas esse dado é possível observar a magnitude da preocupação das 

organizações com o controle dos custos dos projetos. 

 

Figura 3 – Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: PM Survey (2013) 

 

 Existem organizações que possuem suas próprias métricas para gerenciamento de custo, 

que foram desenvolvidos por seus profissionais e equipes ao longo de sua maturidade em gestão 

de projetos e que trazem um grau de confiabilidade aceitável dentro dos parâmetros dessa 

organização. Para uma entidade que não tenha os métodos consolidados para este 

gerenciamento ou que deseja aprimorar seus mecanismos de controle, é possível encontrar na 

literatura, padrões e métodos que tratam do assunto, como exemplo, pode-se citar o guia 

PMBOK, onde é reunido um conjunto de práticas desenvolvidas para o gerenciamento de 

projetos e que expõe ferramentas e técnicas capazes de dar sustentação para o planejamento, 

estimativa, orçamentação e controle dos custos do projeto. Nesse guia, o leitor encontrará uma 

serie de ferramentas e técnicas, que se aplicadas corretamente, poderão auxiliá-lo em o que 

fazer para gerir os custos de seu projeto. E para complementar o estudo, tem-se o método 

PRINCE2, onde é apresentado uma sequência de ações que tratam de como fazer o 

gerenciamento bem-sucedido do projeto. 

 É inspirado na percepção da necessidade do conhecimento em gerenciamento de custo 

de projeto que se justifica o conteúdo desse trabalho, que poderá auxiliar um leitor assimilar os 
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conhecimentos do método PRINCE2 em conjuntos com as práticas do guia PMBOK e aplica-

los a um determinado projeto, permitindo unir o método com as boas práticas. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Propor a utilização do método PRINCE2 em conjunto com as práticas do guia PMBOK 

para o gerenciamento dos custos do projeto. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar a área de gerenciamento de projeto com os principais conceitos trazidos da 

literatura; 

 Demonstrar o guia PMBOK e como ele sugere gerenciar os custos do projeto, com seus 

processos, ferramentas e técnicas; 

Demonstrar o método PRINCE2 e como ele se utiliza para o gerenciamento dos custos 

do projeto; 

Elencar os pontos fortes da metodologia PRINCE2 e do guia PMBOK para 

gerenciamento dos custos do projeto; 

Avaliar compatibilidade entre a metodologia PRINCE2 e o guia PMBOK para 

gerenciamento dos custos do projeto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para se aprofundar nos estudos sobre gerenciamento de custo de projeto, é necessário 

consolidar os conceitos condizentes com este assunto, ou seja, a fundamentação teórica irá 

auxiliar no entendimento das definições de projetos e das áreas de conhecimento necessárias 

para o seu gerenciamento. 

 

 

2.1. O QUE É UM PROJETO? 

 

A norma ABNT NBR ISO 21.500 (2012, p. 5), define projeto como: “um conjunto único 

de processos que consiste em atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, 

empreendidas para atingir os objetivos do projeto”. 

Segundo o PMI (2013), um projeto é um conjunto de atividades temporárias com 

objetivo de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O fato de ser temporário não 

significa que tenha curta duração e sim que ele tem início e término definidos. Um projeto deve 

ter um objetivo e, por vias de regra, atingir esse objetivo deve ser entendido como o fim do 

projeto, porém alcançar esse objetivo não necessariamente é o único meio de atingir o fim, já 

que ele pode ser encerrado a qualquer momento desde que seja o desejo do cliente (ou 

financiador) ou ainda porque seus objetivos não podem ser mais alcançados ou não sejam mais 

necessários. 

A natureza temporária de um projeto está relacionada ao seu ciclo de vida e 

normalmente não se aplica ao produto, serviço ou resultado desse projeto, que podem ter efeitos 

duradouros (PMI, 2013). 

Também pode ser extraído do método PRINCE2, a definição de projeto descrita como 

uma organização temporária criada com o propósito de entregar um ou mais produtos de 

negócios de acordo com um Business Case2 pré-definido (OGC, 2009). Cabe frisar que o termo 

produto engloba também serviço, ou seja, um projeto pode entregar tanto um produto quanto 

um serviço. Outro aspecto da definição é propor uma abordagem para o gerenciamento de 

projeto orientada ao negócio, com a ideia de que o negócio se refere à esfera que envolve o 

                                                 
2Business Case é um dos sete temas descritos no método Prince2 e também é um documento que 
descreve as razões para o projeto com base nos custos estimados, riscos e benefícios esperados. O 
objetivo do tema Business Case é estabelecer mecanismos para julgar se o projeto é (e continua sendo) 
desejável, viável e como um meio de apoiar a tomada de decisão (OGC, 2009). 
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projeto e que vai se beneficiar do resultado (produto ou serviço) gerado pelo projeto. Portanto, 

o termo negócio não deve ser visto apenas no âmbito financeiro ou comercial, pois há projetos 

que não visam fins lucrativos (ANGELO e LUKOSEVICIUS, 2016). 

De um modo mais claro, segundo Angelo e Lukosevicius (2016), é possível atribuir 

algumas características de um projeto: são utilizados como meio para produzir mudanças e 

melhorar o desempenho de uma organização; é temporário; pode ser interfuncional e envolve 

profissionais de perfis, habilidades e áreas diferentes; é único; e apresenta riscos e incertezas 

por ser delimitado no tempo, ter natureza única e depender fortemente da interação de pessoas. 

 

 

2.2. PMI & PMBOK 

 

 O PMI (Project Management Institute), é uma organização sem fins lucrativos, criada 

nos Estados Unidos em 1969, com o objetivo de desenvolver e divulgar conhecimentos para a 

atividade de gerenciamento de projetos em todo mundo (SOARES, 2008).  

 Entre as publicações do PMI, uma muito conhecida e utilizada é o guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge). Esta publicação é um guia de referência que 

descreve um conjunto de conhecimento com ferramentas e técnicas para o gerenciamento de 

projetos e apresenta conceitos e definições importantes da área, sendo ela, aplicável à maioria 

dos projetos, independentemente do tipo ou tamanho. 

 De acordo com PMI (2013), o gerenciamento de projetos é ancorado na aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas para execução das atividades do 

projeto, tendo sua prática de gerenciamento apoiada na integração de cinco grupos de processos 

e dez áreas de conhecimento. Ele também explora as habilidades e define o papel do gerente de 

projeto, com suas competências e responsabilidades além de trazer para o projeto a 

compreensão das influências organizacionais no gerenciamento de projetos. 

 

 

2.1.1. Os processos e as áreas de conhecimento do guia PMBOK 

 

Por definição, segundo PMI (2013), um processo de gerenciamento de projeto é o 

conjunto de ações e atividades relacionadas que são executadas para criar um produto, serviço 

ou resultado. 
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No guia PMBOK são abordados os processos de gerenciamento de projetos e este guia 

tem o foco nos processos de gerenciamento de projeto e não abrange os processos orientados a 

produtos. No entanto, no guia PMBOK é relatado a importância de haver no projeto o 

gerenciamento dos processos orientados aos produtos e que eles não devem ser ignorados pela 

equipe de controle de projeto (PMI, 2013). 

Os cinco grupos de processos do PMBOK são: Processo de Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento eles fornecem uma ideia de 

sequenciamento do projeto, raramente são eventos individuais, ocorrem mais de uma vez e se 

sobrepõem ao longo do projeto. A Figura 4 mostra a interação entre os grupos de processos e 

exibe uma ideia do nível de sobreposição entre eles. Essa interação poderá ser percebida não 

apenas ao longo do projeto, mas também dentro de cada fase do projeto (PMI, 2013). 

 

Figura 4 – Interação entre os grupos de processos do guia PMBOK 

 
Fonte: PMI (2013) 

 

Outro modelo importante extraído do PMI (2013), é o diagrama de fluxo apresentado 

para cada processo, com as entradas, as ferramentas e técnicas com as quais serão utilizadas 

para produzir as saídas dos processos. Esse fluxo pode ser visualizado na Figura 5. 
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Figura 5 – Fluxo dos processos do guia PMBOK 

 
Fonte: Terribili (2014) 

 

Para integrar com os grupos de processos são apresentadas as dez áreas de conhecimento 

que representam um conjunto de conceitos e atividades de um cenário profissional, de uma área 

gerenciamento de projetos ou uma área de especialização. São as áreas: gerenciamento da 

integração, do escopo, do tempo, do custo, da qualidade, dos recursos humanos, da 

comunicação, dos riscos, das aquisições e das partes interessadas (TERRIBILI, 2014). 

O papel das áreas de conhecimento segundo o PMI (2013) é: 

 

Como elementos de apoio, as áreas de conhecimento fornecem uma descrição 
detalhada das entradas e saídas do processo e uma explicação descritiva das 
ferramentas e técnicas usadas com maior frequência nos processos de gerenciamento 
de projetos para produzir cada resultado. (PMI, 2013, p. 15). 

 

 Depois das apresentações das definições e conceitos do gerenciamento de projetos 

segundo o PMI, fica claro observar na Figura 6, como estão distribuídos os grupos de processos 

e as áreas de conhecimento apresentados no PMBOK, para formar os quarenta e sete processos 

de gerenciamento. 
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Figura 6 – Grupos de processos e áreas de conhecimento em gerenciamento de Projetos 

 
Fonte: PMI (2013) 
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2.1.2. Habilidades e competência do gerente de projeto 

 

 O gerente de projeto é o indivíduo que recebe da organização a responsabilidade de 

liderar o projeto. Sua função difere da função de um gerente funcional e dependendo do caso, 

o gerente de projeto pode ter que se reportar a um gerente funcional ou a um gerente de 

programa ou portfólio. O gerente de projetos é o elo entre a estratégia da organização e a equipe 

do projeto (PMI, 2013). 

 Consoante ao PMI (2013), o gerenciamento de projetos exige do gerente de projeto 

competências que vão além das habilidades específicas da área do gerenciamento do projeto, 

sendo necessário ele agregar o conhecimento, desempenho e habilidades pessoais, ou seja, o 

que ele sabe, o que ele é capaz de fazer e qual é o seu comportamento em relação a liderança 

de equipe. Para uma gestão eficaz, o gerente de projeto deve possuir equilíbrio entre as 

habilidades éticas, interpessoais e conceituais. 

 

 

2.1.3. Influências organizacionais no gerenciamento de projetos 

 

O PMI (2013) faz uma abordagem bastante abrangente sobre o tópico influencias 

organizacionais no gerenciamento de projetos. Ele inclui como sendo fatores de influência, os 

aspectos como a comunicação, a estrutura e os fatores ambientais da empresa, a cultura e o 

estilo dos indivíduos da empresa e os ativos de processo organizacionais. O trecho a seguir, 

extraído de PMI (2013), refere-se a esta avaliação: 

 

A cultura, estilo e estrutura da organização influenciam a maneira como os projetos 
são executados. O nível de maturidade em gerenciamento de projetos de uma 
organização e seus sistemas de gerenciamento de projetos também podem influenciar 
o projeto. Quando um projeto envolve entidades externas como as que são parte de 
joint ventures ou parcerias, ele será influenciado por mais de uma organização. (PMI, 
2013, p. 20). 

 

 Para o PMI (2013), os ativos de processos organizacionais são os planos, processos, 

políticas, procedimentos e as bases de conhecimento usados pela organização, onde estão 

incluídos artefatos, práticas e conhecimentos que possam ser utilizados em benefício do projeto. 

Entre esses artefatos se incluem as lições aprendidas de outros projetos e informações históricas 

como cronogramas finalizados, dados sobre riscos e dados de valor agregado. Os ativos de 
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processos organizacionais serão considerados como entrada para a maioria dos processos de 

planejamento. 

 Os fatores ambientais da empresa estão relacionados às condições fora do controle da 

equipe do projeto. Neles estão incluídos aspectos como: cultura e governança organizacional; 

normas, regulamentos, procedimentos, banco de dados comercial, recursos, sistemas de 

autorização de trabalho, canais de comunicação e infraestrutura da organização; condições de 

mercado; e clima político. Eles influenciam, restringem ou direcionam o projeto e serão 

considerados entradas para a maioria dos processos e sua influência poderá ser negativa ou 

positiva sobre o resultado do projeto (PMI, 2013). 

 

 

2.3. OGC & PRINCE2 

 

 O PRINCE2 (Project In a Controlled Environment), foi lançado pelo governo britânico 

em 1996. Se trata de um método para gerenciamento de projetos adaptável a qualquer tipo ou 

tamanho de projeto, sendo o método oficial de uso do governo, também é amplamente utilizado 

pela iniciativa privada e é considerado o método de gerenciamento de projetos mais utilizado 

no mundo (ANGELO, 2008). 

 Embora o termo PRINCE2 tenha surgido na década de 1990, suas raízes nasceram vinte 

anos antes, no início da década de 1970, quando os governos de Inglaterra, Escócia, Irlanda do 

Norte e País de Gales, observaram a necessidade de desenvolver um método eficiente para 

gerenciamento de seus projetos de TI (IT - Information Technology). Nessa ocasião fora 

desenvolvido o método PROMPTII (ANGELO e LUKOSEVICIUS, 2016) e a partir de 1979 

foi adotado pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) como padrão de 

gestão de projetos de sistema de informação do governo Britânico (PENA, 2012). 

 No decorrer dos anos seguintes o método PROMPTII foi testado e aprimorado em 

milhares de projetos de modo a ser desenvolvido como um método flexível e genérico para os 

mais diversos fins e assim superando as fronteiras dos projetos de TI. Em 1989 ele recebe o 

nome de PRINCE, qual em 1996 passa ser chamado de PRINCE2, como é conhecido 

atualmente (PENA, 2012). 

 Em 2001 a OGC (Office of Government Commerce), uma organização do governo 

Britânico, incorpora a CCTA e se torna a responsável pelo método PRINCE2 (PENA, 2012).  

O PRINCE2 é um método não proprietário adotado como um dos métodos mais bem 

aceitos mundialmente para gerenciar projetos. Isto é em grande parte devido ao fato do 
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PRINCE2 ser verdadeiramente genérico, podendo ser aplicado a qualquer projeto, 

independentemente da escala, tipo, organização, geografia ou cultura (OGC, 2009). 

 Segundo Angelo e Lukosevicius (2016) o método PRINCE2, é estruturado pela 

existência de quatro elementos integrados: princípios, processos, temas e adequação ao 

ambiente do projeto. 

 

 

2.3.1. Os sete princípios PRINCE2 

 

 Os princípios nos quais se baseia o PRINCE2 são extraídos de lições aprendidas de um 

grande número de projetos já executados anteriormente, tanto bem quanto malsucedidos. Eles 

fornecem um conjunto de boas práticas para os envolvidos em um projeto. Se um projeto não 

adere a todos esses princípios, ele não está sendo gerenciado de acordo com o método 

PRINCE2, porque os princípios são a base que define um projeto PRINCE2 (OGC, 2009). 

 Segundo OGC (2009) os sete princípios do PRINCE2 podem ser resumidos como: 

 Justificativa contínua do negócio: um projeto PRINCE2, antes de ser iniciado, 

precisa ter uma justificativa de negócio, ou seja, é preciso haver uma razão para 

iniciar o projeto, sendo que esta justificativa deverá se manter válida durante todo o 

ciclo de vida do projeto. A justificativa pode mudar, contudo deverá permanecer 

válida e documentada. Se o projeto não puder mais ser justificado, ele deverá ser 

interrompido; 

 Aprender com a experiência: as equipes de um projeto PRINCE2 devem aprender 

com a experiência anterior ou, se necessário, buscar experiência externa; 

 Papéis e responsabilidades definidos: em um projeto PRINCE2, os papéis e 

responsabilidades são definidos na estrutura organizacional contemplando as 

principais partes interessadas, como o representante do negócio, os usuários e os 

fornecedores; 

 Gerenciar por etapas e estágios: um projeto PRINCE2 é planejado, monitorado e 

controlado por estágios, com objetivo de adquirir maior controle; 

 Gerenciar por exceção: refere-se a estabelecer tolerâncias para desvios, onde os 

níveis hierárquicos superiores somente serão acionados se o desvio exceder os 

limites da tolerância estabelecida; 
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 Foco nos produtos: um projeto PRINCE2 centra-se na definição e entrega dos 

produtos e seus requisitos de qualidade. Somente depois são definidas as atividades 

para produzi-los. O conjunto de produtos acordados define o escopo de um projeto 

e fornece a base para planejamento e controle; 

 Ajuste e adaptação do projeto ao ambiente: o método PRINCE2 pode ser adaptado 

a qualquer tipo ou tamanho de projeto, visando estabelecer um nível de governança, 

planejamento e controle adequado.  

 

 

2.3.2. Os processos PRINCE2 

 

 Um processo3 PRINCE2 é um conjunto estruturado de atividades desenvolvidas para 

realizar um objetivo (OGC, 2009). Segundo Marques (2015), o ciclo de vida de um projeto 

PRINCE2 é determinado pelos seus processos. 

 Starting Up a Project (SU): primeiro processo e que ocorre durante o pré-projeto. Visa 

garantir que os pré-requisitos para o início de um projeto estejam disponíveis; 

 Directing a Project (DP): para atender ao comitê de projetos, através de relatórios e 

controles, informações necessárias às tomadas de decisões; 

 Initiating a Project (IP): processo de iniciação de um projeto. Onde ocorre o 

planejamento e surge o ambiente controlado do PRINCE2; 

 Controlling a Stage (CS): processo que fornece informações a respeito do andamento 

do projeto, alimentando as decisões de realinhamento do projeto; 

 Managing a Stage Boundary (SB): processo que garante o monitoramento e controle 

do projeto. Verifica o cumprimento da linha pré-estabelecido do projeto e gera reação 

aos eventos inesperados; 

 Managing a Product Delivery (MP): processo que garante a criação e a entrega de 

produtos conforme critérios pré-estabelecidos; 

 Closing a Project (CP): processo que garante o encerramento controlado de um 

projeto. 

                                                 
3Para manter a padronização no mundo todo, os nomes dos processos PRINCE2 não foram traduzidos, 
assim as siglas são mantidas e utilizadas para representar os processos (ANGELO e LUKOSEVICIUS, 
2016). 
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 Os sete processos do PRINCE2, fornecem o conjunto de atividades necessárias para 

dirigir, gerenciar e entregar um projeto com sucesso. A Figura 7 exibe como cada processo é 

aplicado durante o ciclo de vida de um projeto (OGC, 2009). 

 

Figura 7 – Processos PRINCE2 

 
Fonte: OGC (2009) 

 

 

2.3.3. Os sete temas PRINCE2 

 

 Os temas descrevem os aspectos do projeto que devem ser tratadas continuamente. 

Diferentemente dos processos PRINCE2, que abordam o fluxo cronológico de trabalho, os 

temas são misturados ao longo do ciclo de vida do projeto e trazem as ações (OGC, 2009). 

1. Business Case (Por quê?); 

2. Organização (Quem?); 

3. Qualidade (O que?); 

4. Planos (Como, quanto e quando?); 

5. Riscos (O que fazer se?); 

6. Mudanças (Qual o impacto?); 

7. Progresso (Onde estamos agora? Onde estamos indo? Devemos continuar?). 

Os temas PRINCE2 não são tão abrangentes quanto as áreas de conhecimento do 

PMBOK. O método pressupõe que aqueles que estão trabalhando com esta metodologia têm 

um nível de experiência que lhes permite preencher os detalhes que PRINCE2 omite. 

(SIEGELAUB, 2004). 
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2.3.4. Adequação ao ambiente do projeto PRINCE2 

 

 Adequação ao ambiente do projeto, refere-se à necessidade de adaptar o método com o 

contexto específico do projeto. A solução PRINCE2 não é única para todos os projetos, ela é 

um sistema flexível que pode ser prontamente adaptado a qualquer tipo ou tamanho de projeto. 

Essa abordagem visa garantir que exista, para cada projeto, o planejamento, controles 

adequados e uso apropriado dos processos e temas (OGC, 2009). 

 A Figura 8 mostra a estrutura do método PRINCE2: 

 

Figura 8 – Estrutura PRINCE2 

 
Fonte: Adaptado de OGC (2009) 
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2.4. GERENCIAMENTO DE CUSTO 

 

2.4.1. Histórico 

 

 Com a revolução industrial, quando a manufatura se deslocou da produção doméstica 

para as fábricas, surgiu a necessidade de desenvolver de um sistema contábil financeiro. As 

grandes empresas precisavam de investimentos monetários individuais e bancários que fizeram 

com que os proprietários e gestores do negócio passassem a serem vistos como indivíduos 

diferentes. E com a necessidade de aporte de capital de investidores, demonstrações financeiras 

consistes assumiram uma importância cada vez maior (BARBOSA, et. al., 2014). 

 Com o passar dos anos e com as novas demandas, as técnicas de contabilidade foram 

aprimoradas, sempre atendendo as necessidades do seu tempo, pois investir em sistemas de 

contabilidade, para muitas empresas, os custos excediam os benefícios, pressupondo que os 

lucros eram extremamente altos. 

 A partir da década de 1980 e 1990, com a aberturada competitividade internacional, as 

margens de lucro foram reduzidas e a gestão de custo assumiu um papel essencial de modo a 

proporcionar controles de custos mais precisos para auxiliar na tomada de decisão das empresas 

(BARBOSA, et. al., 2014). 

 Nesse novo ambiente, o desenvolvimento dos setores de serviço e os avanços 

tecnológicos, impuseram pressões competitivas e isso acarretou uma verdadeira mudança no 

modo em que as empresas operavam seus negócios. No novo contexto, os sistemas de 

contabilidade foram desenvolvidos e ampliados para possibilitar uma gestão mais produtiva da 

cadeia de valores das empresas e um melhor atendimento às necessidades de seus clientes 

(BARBOSA, et. al., 2014). 

Nesse novo momento, custo e preço assumiram papeis inversos, já que os preços, de 

produtos e serviços estabelecido pelo mercado, passaram ser a referência e o custo teve que ser 

adequado. 

 

 

2.4.2. Gerenciamento dos custos do projeto 

 

 Vargas (2003), atribui ao objetivo do gerenciamento de custo de projetos, sendo o de 

garantir que o capital disponível seja suficiente para cobrir todos os recursos necessários para 

realização das atividades do projeto. 
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O gerenciamento de projeto lida com o custo do projeto sob duas situações: em uma 

primeira, os projetos com orçamento predeterminado, qual o orçamento é resultado de um 

estudo de viabilidade e o escopo com uso de recursos deverá ser adequado a ele; e em um 

segundo são projetos que irão estabelecer o custo necessário para sua realização durante o 

processo de planejamento, à medida que o escopo é conhecido. Para ambos os casos será 

necessário estimar os recursos necessários para execução das atividades integrantes do escopo 

(BARBOSA, et. al., 2014). 

O gerenciamento de custo de projetos, tem um papel bastante importante nas fases de 

planejamento e definição dos pacotes de trabalho, pois ele fornece os dados que as empresas 

utilizam para tomada de decisão, sendo a viabilidade econômica um dos principais fatores para 

a definição dos investimentos que serão realizados (BARBOSA, et. al., 2014). 

Uma vez que se tenha estimado o custo de um projeto, no nível individual dos pacotes 

de trabalho ou atividades, eles serão estabelecidos em um orçamento ao longo do ciclo de vida 

do projeto, gerando uma linha de base que permitirá o seu gerenciamento. 

 Há uma relação de proximidade entre o ato de estimar o custo e orçamentação, sendo 

que para pequenos projetos, essas duas etapas podem ser unidas e executadas como uma única. 

Mas neste trabalho é seguindo a terminologia do guia PMBOK, sendo assim importante 

diferenciar os dois processos: 

Estimar Custo: 

 Segundo PMI (2013), estimar os custos é o processo para desenvolver uma estimativa 

dos recursos necessários para executar as atividades do projeto e tem como principal 

benefício, a definição dos custos exigidos para concluir os trabalhos do projeto. 

 Nas etapas de análise da viabilidade econômica de um projeto, quando ainda não se tem 

posse das informações completas para elaboração do orçamento, o processo de estimar 

custo deve ser empregado (DIAS, 2011); 

 As estimativas de custo devem dizer quanto o projeto ou o pacote de trabalho irá custar 

e com qual nível de precisão ela fornece essa informação; 

 Esse processo faz o uso de ferramentas e técnicas capazes de compor o cenário mais 

provável para a execução de um projeto e essa informação serve de base para a 

elaboração do orçamento do projeto e/ou dos pacotes de trabalho, bem como de 

referência para tomada de decisão. 

 Às estimativas de custo podem ser adicionados as reservas de contingência que servem 

para cobrir os custos de incerteza (PMI, 2013). 
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 A precisão de uma estimativa de custo, além de outros fatores, também é influenciada 

pela quantidade e qualidade da informação utilizada para sua elaboração. A relação 

entre o grau de precisão de uma estimativa em função da disponibilidade de dados para 

sua elaboração pode de visto no gráfico da Figura 9; 

 

Figura 9 – Relação entre a informação disponível e grau de precisão de uma estimativa 

 
Fonte: Barbosa (2014) 

 

Orçamentação: 

 Orçamentação é o processo onde os custos estimados de atividades individuais e/ou 

pacotes de trabalho são agregados ao projeto para estabelecer uma linha de base dos 

custos. O principal benefício deste processo é a determinação da linha de base dos custos 

para o monitoramento e controle do projeto (PMI, 2013). 

 Na orçamentação os recursos monetários para a realização das atividades que 

constituem um projeto são projetados de acordo com o escopo e cronograma 

previamente estabelecido. Nesse processo, os custos estimados são alocados de tal 

forma que possam mostrar da melhor maneira possível o custo total do projeto e sua 

apropriação ao longo do tempo (BARBOSA, et. al., 2014). 

 O orçamento inclui todos os custos autorizados para executar o projeto. A linha de base 

dos custos utilizada no projeto deve ser sempre a versão aprovada do orçamento do 
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projeto referenciada no tempo e exclui as reservas gerenciais. À medida que haja 

mudanças que justifiquem o uso das reservas gerenciais, o processo de controle de 

mudanças é utilizado para a obtenção da aprovação e assim adicionar os custos de 

reserva gerencias à linha de base dos custos. (PMI, 2013). 

 

De acordo com Vargas (2003), o orçamento é um mecanismo poderoso para o controle 

do custo. Um orçamento, aprovado e válido, é o principal parâmetro de comparação que 

possibilita extrair informações da performance financeira do projeto. Através de desvios entre 

a linha de base e a linha real é possível verificar e identificar os desvios e propor soluções 

antecipadas. 

Nokes e Kelly (2012), abordam o gerenciamento de custo em projetos sob dois pontos 

de vista, tratados por eles como sendo diferentes. Em um deles trata-se de estabelecer o 

orçamento para o projeto, com informações oriundas das estimativas de custo. O outro 

panorama é gerenciar o custo do projeto dentro dos limites orçamentários estabelecidos, 

respeitando a linha de base preestabelecida. 

 Seguindo o raciocínio de Nokes e Kelly (2012), uma vez que os custos foram estimados 

e postos sobre uma linha de base (estimativas e orçamentação), na sequência do projeto eles 

deverão ser controlados e esse controle depende de fatores como: 

 Custos planejados; 

 Custos reais; 

 Causas de variação; 

 Ações que podem ser tomadas no presente para reduzir/estabilizar os custos no futuro. 

Buscando dentro do método PRINCE2, encontra-se, segundo este método, os pontos a 

serem verificados no processo de controle do projeto (ANGELO e LUKOSEVICIUS, 2016). 

São eles: 

 Identificar os desvios entre realizado e planejado; 

 Verificar alterações na disponibilidade do recurso; 

 Reavaliar os riscos; 

 Verificar situações que podem impactar no desempenho do projeto; 

 Verificar se o estágio do projeto permanece dentro da tolerância. 

Essa verificação dentro do método PRINCE2 está ligada aos aspectos que englobam 

todas as áreas do gerenciamento do projeto, mas que pode, e nesse trabalho será, aplicada ao 

monitoramento e controle de custo. 
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Controlar o custo, é um processo que deve se concentrar em fatores causadores de 

mudanças, utilizando-se de um sistema de controle de mudança previamente definido no 

processo de planejamento (VARGAS, 2003). 

 De um modo geral, para o controle do custo de um projeto, as perguntas que devem ser 

respondidas é se o projeto está no caminho certo e, caso ele não esteja, deve se definir a 

magnitude do problema e o que deverá ser feito para reduzir os impactos negativos (NOKES e 

KELLY, 2012). 

 

 

2.5. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO SEGUNDO O PMBOK 

 

 O PMBOK é um guia composto por boas práticas de gerenciamento de projetos. Ele é 

um modelo não prescritivo, não estabelece um método e o seu uso não obriga sua aderência de 

forma integral, o que facilita sua utilização para os mais variados tipos de projetos de acordo 

com o desejo e necessidade das organizações. 

O objetivo deste capitulo é apresentar a área do guia PMBOK qual disponibiliza os 

conhecimentos para o planejamento e controle dos custos do projeto. 

 

 

2.5.1. Padrão para gerenciamento de projetos 

 

 Segundo a organização internacional para padronização (ISO) um padrão é definido 

como um documento aprovado por um órgão reconhecido que fornece, regras, diretrizes ou 

características para produtos, processos e serviços e que seu cumprimento não é obrigatório 

(apud PMI, 2013, p. 418). 

 A quinta edição do guia PMBOK, traz em seu anexo 1, um padrão para gerenciamento 

de projetos, baseado nas áreas de conhecimento apresentadas pelo guia, ele possibilita uma 

maior percepção de como inserir as práticas do guia, de uma forma sequencial e estruturada, 

dentro do contexto do projeto. A área de gerenciamento de custo e a definição dos momentos 

de cada processo de gerenciamento, fica bastante evidente no Anexo 1, contudo o presente 

trabalho não fará uso do anexo disponibilizado pela quinta edição do guia PMBOK. Neste 

estudo sobre gerenciamento de custo segundo PMBOK, será abordado o capítulo 7 do guia, 

Gerenciamento dos Custos do Projeto, sugerindo o uso de suas práticas, conhecimentos, 
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ferramentas e técnicas, podendo ser utilizadas em conjunto ou até mesmo isoladas do restante 

do guia. 

 

 

2.5.2. Processos de gerenciamento de custo do PMBOK 

 

A área de gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos de planejamento, 

estimativas, orçamentos e controle dos custos, com objetivo de fazer com que o projeto seja 

terminado dentro do orçamento estabelecido e aprovado (PMI, 2013). 

Os processos envolvidos nessa área são quatros, sendo três deles no grupo de processos 

de planejamento e um deles no grupo de processos de monitoramento e controle. 

 Planejar o gerenciamento dos custos: é o processo que estabelece as políticas, 

procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e controle de 

custo do projeto; 

 Estimar os custos: é o processo que desenvolve a estimativa de custo dos recursos 

monetários necessários para iniciar e concluir as atividades do projeto; 

 Determinar o orçamento: é o processo que agrega os custos estimados de atividades 

individuais ou pacotes de trabalho em uma linha de base do custo autorizada; 

 Controlar os custos: é o processo que monitora o andamento do projeto e serve de fonte 

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

custo. 

A Figura 10 fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento de custo de 

projeto. 

Uma percepção importante dentro do gerenciamento de custo, no PMBOK, é quando ele 

aborda duas variantes para a análise do custo do projeto, onde em um primeiro caso, a análise 

de desempenho financeiro pode ocorrer fora do projeto, assim os custos analisados serão 

restritos aos recursos para implantação do projeto; e em um segundo caso, onde o 

gerenciamento do custo do projeto pode incluir um prognóstico e análise do desempenho 

financeiro do produto do projeto, quando isso ocorrer, o gerenciamento do custo do projeto 

poderá incorporar processos adicionais e outras técnicas gerais de gerenciamento como fluxo 

de caixa descontado e técnicas de análise de retorno do investimento (PMI, 2013). 
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Figura 10 – Visão geral dos processos de gerenciamento de custo de um projeto 

 
Fonte: PMI (2013 

 

 

2.5.2.1. Planejar o gerenciamento dos custos 

 
O planejamento do gerenciamento de custo deve ocorrer nas fases iniciais do 

planejamento do projeto, tendo como objetivo fornecer uma estrutura para cada processo deste 

gerenciamento, visando que seu desempenho seja coordenado e eficiente (PMI, 2013). 
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Planejar o gerenciamento dos custos é o processo que estabelece as políticas, 

procedimentos e a documentação necessária para o planejamento, gerenciamento e controle dos 

custos do projeto. Este processo disponibiliza orientação e instruções sobre como o custo do 

projeto será gerenciado ao longo do ciclo de vida do projeto (PMI, 2013). 

Apoiado no conceito do gerenciamento de projetos do PMBOK, com processos 

constituídos por entradas, ferramentas e técnicas e saída, tem-se que o processo de planejar o 

gerenciamento dos custos pode ser ilustrado pelo o diagrama de fluxo da Figura 11. 

 

Figura 11 – Planejar o gerenciamento de custo: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

 
Fonte: PMI (2013) 

 

Entradas: 

Para o PMI (2013), o planejamento do gerenciamento de custo se dá após o início formal 

do projeto, sendo que as entradas desse processo são o plano de gerenciamento do projeto, o 

termo de abertura do projeto, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos 

organizacionais. 

 Plano de gerenciamento do projeto – contém as informações do projeto, como linha de 

base do escopo, linha de base do cronograma e outras decisões sobre custos, riscos e 

comunicações (PMI, 2013); 

 Termo de abertura do projeto – define os requisitos do projeto que terão influência sobre 

gerenciamento dos custos do projeto e um orçamento resumo qual servirá de base para 

o detalhamento dos custos (PMI, 2013); 

 Fatores ambientais da empresa – influenciam o processo de planejar o gerenciamento 

dos custos e estão ligados a estrutura e cultura organizacional, condições do mercado 

no contexto do produto do projeto, taxa de cambio (quando necessário), taxas e custo 

de recursos, custo de material e custo de equipamentos e o sistema de informações de 

gerenciamento de projeto (PMI, 2013); 
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 Ativos de processos organizacionais – influenciam o processo de planejar o 

gerenciamento dos custos e estão ligados a procedimentos de controles financeiros, 

bancos de dados financeiro, lições aprendidas e os procedimentos e diretrizes existentes 

para estimativas de custos e elaboração de orçamentos (PMI, 2013). 

Ferramentas e Técnica: 

 Como ferramentas e técnica, segundo o PMI (2013), tem-se: 

 Opinião especializada – pode ser baseada em especializações de uma área de aplicação, 

área de conhecimento ou setor econômico. Ela deve ser suportada por informações 

históricas, contribuir com informações de projetos passados similares e sugerir 

combinações de métodos bem como conciliar a diferença entre eles; 

 Técnicas analíticas – tem relação com a estratégia e opções de financiamento do projeto, 

engloba a fonte do recurso, como os meios de angariar o capital e a aplicação do recurso 

no projeto. As decisões podem ser influenciadas por políticas organizacionais quais são 

influenciadas por técnicas financeiras que definem viabilidade; 

 Reuniões – é discutido a elaboração do plano de gerenciamento de custo. Nessas 

reuniões são reunidas as partes interessadas do projeto quais tem ou terão vínculos com 

a área de custo do projeto, como patrocinador ou membro da equipe do projeto. 

Saída: 

 A saída do processo de planejar o gerenciamento dos custos é o plano de gerenciamento 

dos custos. O plano de gerenciamento dos custos é um documento componente do plano de 

gerenciamento do projeto que estabelece como os custos do projeto serão planejados e 

controlados. Ele pode determinar: unidades de medida, nível de precisão/exatidão, associações com 

procedimentos organizacionais, limites de controle, regras para medição do desempenho, formatos 

dos relatórios, descrição dos processos e detalhes adicionais sobre as atividades de gerenciamento 

dos custos (PMI, 2013). 

 

 

2.5.2.2. Estimar os custos 

 

As estimativas de custo têm o objetivo de dizer quanto o projeto ou o pacote de trabalho 

do projeto irá custar, dizendo o seu nível de precisão. Esse processo faz o uso de ferramentas e 

técnicas capazes de compor o cenário mais provável para a execução de um projeto. A Figura 

12 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo de estimar os custos. 
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Figura 12 – Estimar os custos: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

 
Fonte: PMI (2013) 

 

Estimativas de custo são baseadas em informações disponíveis em um determinado 

momento e incluem os custos estimados para todas as atividades necessárias para realização do 

projeto, como mão de obra, materiais, equipamentos instalações, provisão para inflação, 

despesas financeiras, custos para reservas de contingencia e outros. Nela também deve existir 

alternativas de custo para iniciar e terminar um projeto. Ao longo do ciclo de vida do projeto as 

estimativas devem ser refinadas para refletir as realizações do projeto buscando atingir níveis 

mais elevados de precisão (PMI, 2013). 

Entradas: 

 As entradas para este processo, segundo o PMI (2013), são: 

 Plano de gerenciamento dos custos – contém a definição de como os custos serão 

gerenciados, nível de exatidão e métodos utilizados para elaboração das estimativas; 

 Plano de gerenciamento dos recursos humanos – onde está disponível a necessidade de 

pessoal, atributos de recrutamento do projeto, prêmios e reconhecimento; 

 Linha de base do escopo – apresenta as especificações do escopo do projeto, a estrutura 

analítica do projeto e o dicionário da EAP; 

 Cronograma do projeto – onde é determinado a evolução do projeto no tempo com a 

duração de cada atividade, demanda de material e demanda mão de obra; 

 Registro dos riscos – servirão para prever os custos de resposta ao risco, seja para 

mitigar uma ameaça ou alavancar uma oportunidade; 

 Fatores ambientais da empresa, como condições do mercado e informações comerciais 

publicadas; 
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 Ativos de processos organizacionais – definem as diretrizes para a estimativa de custos, 

modelos de estimativa de custos, informações históricas e lições aprendidas. 

Ferramentas e Técnica: 

 Como ferramentas e técnica, segundo o PMI (2013), tem-se: 

 Opinião especializada – qual deve ser suportada por informações históricas, contribuir 

com informações de projetos passados similares e sugerir combinações de métodos bem 

como conciliar a diferença entre eles; 

 Estimativa análoga – quando a estimativa do custo é baseada no custo de atividades 

similares de projetos anteriores para estimar o custo das atividades de um projeto atual. 

É uma prática menos dispendiosa e consome relativamente pouco tempo e recurso, 

entretanto apresenta pouca precisão. Ela é utilizada quando a informação disponível é 

limitada, como nas fases iniciais de um projeto. Pode ser utilizada para estimar custo do 

projeto ou de etapas do projeto; 

 Estimativa paramétrica – utiliza relações estatísticas para estimar o custo das atividades 

com base em dados históricos e parâmetros do projeto. Por exemplo, custo do metro 

quadrado de construção ou produtividade de um colaborador. Esta técnica apresenta 

altos níveis de precisão; 

 Estimativa Bottom-Up – como a própria tradução do inglês, o termo bottom-up quer 

dizer de baixo para cima. Nesta técnica cada pacote de trabalho tem seu custo estimado 

individualmente e depois são reunidos para compor o custo total do projeto. A precisão 

deste tipo de estimativa será influenciada pelo tamanho e/ou complexidade das 

atividades individuais ou dos pacotes de trabalho. 

 Estimativas de três pontos – técnica que considera riscos e incertezas sobre o custo 

esperado, para montar três possíveis cenários: o mais provável, o otimista e o pessimista; 

 Análise de reservas – utilizada quando, ao custo do projeto, são inseridas as reservas de 

contingencia. Essas reservas tem o objetivo de cobrir os custos das incertezas e são 

designadas para resposta aos riscos identificados e que foram aceitos; 

 Análise de proposta de fornecedor – método para estimar o custo com base em cotações 

de fornecedores qualificados; 

 Técnicas de tomada de decisão em grupo – voltado para melhorar o engajamento da 

equipe visa melhorar a exatidão e comprometimento com as estimativas emergentes. O 

uso de brainstorming e técnica Delphi pode ser empregado; 
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 Custo da qualidade (CDQ) – custo total incorrido no investimento em avaliar e prevenir 

o não-cumprimento dos requisitos; 

 Software de gerenciamento de projetos – é uma ferramenta qual pode simplificar o uso 

de algumas técnicas. 

Saídas: 

 As saídas deste processo segundo o PMI (2013), são: 

 Estimativas de custos das atividades – são as avaliações dos custos prováveis para 

execução das atividades do projeto; 

 Base das estimativas – refere-se à documentação que dá suporte à origem das 

estimativas. Podem incluir: documentação de como foi desenvolvida a estimativa, 

documentação de todas as premissas adotadas, documentação de quaisquer restrições 

conhecidas, indicação de uma faixa para possíveis variações da estimativa e indicação 

do nível de confiança da estimativa final; 

 Atualizações nos documentos do projeto – uma vez que qualquer documento do projeto 

deverá estar aberto a receber novos dados ou mudanças. 

 

 

2.5.2.3. Determinar o orçamento 

 

Segundo PMI (2013), este é o processo onde os custos estimados de atividades 

individuais e/ou pacotes de trabalho são agregados ao projeto estabelecendo uma linha de base 

dos custos. A Figura 13 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo de determinar o 

orçamento. 

 

Figura 13 – Determinar o orçamento: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

 
Fonte: PMI (2013) 



39 
 

Entradas: 

 As entradas para este processo, segundo o PMI (2013), são: 

 Plano de gerenciamento dos custos – onde está descrito como os custos serão 

gerenciados; 

 Linha de base do escopo – apresenta as especificações do escopo do projeto, a estrutura 

analítica do projeto e o dicionário da EAP; 

 Estimativas de custos das atividades – quais serão a base para definição do custo dos 

pacotes de trabalho; 

 Base das estimativas – onde deve estar especificado quaisquer premissas sobre a 

inclusão ou exclusão de custos indiretos ou outros custos no do projeto; 

 Cronograma do projeto – onde estão incluídas as datas planejadas para início término 

das atividades, marcos dos pacotes de trabalho e contas de controle; 

 Calendários de recursos – contem informação de quanto, quando e qual recurso deverá 

ser alocado no projeto; 

 Registro dos riscos – servirão para prever os custos de resposta ao risco, seja para 

mitigar uma ameaça ou alavancar uma oportunidade; 

 Acordos – são os termos e condições que foram inseridas em contratos que sejam 

aplicáveis a custos relacionados a produtos e serviços do projeto; 

 Ativos de processos organizacionais – definem as diretrizes relacionadas à 

orçamentação, ferramentas para orçamentação e métodos de elaboração de relatórios.  

Ferramentas e Técnica: 

 Como ferramentas e técnica, segundo o PMI (2013), tem-se: 

 Agregação de custos – quando as estimativas de custo são agregadas aos pacotes de 

trabalho, às contas de controle e ao projeto como um todo; 

 Análise de reservas – pode ser estabelecido tanto as reservas de contingencia quanto as 

reservas gerenciais; 

 Opinião especializada – traz a experiência de uma área de aplicação, área de 

conhecimento, disciplina, setor ou de um projeto semelhante e que pode estar disponível 

em fontes como: outras unidades dentro da organização executora, consultorias, partes 

interessadas, clientes, associações profissionais e setores econômicos; 

 Relações históricas – é qualquer relação de projetos anteriores que contribuam com 

informações para modelagem de estimativas análogas ou paramétricas; 
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 Reconciliação dos limites de recursos financeiros – uma técnica utilizada para 

conciliação entre o recurso planejado e disponível com a necessidade do projeto. Ela 

pode influenciar em reagendamento do trabalho visando o nivelamento das taxas de 

gastos. 

Saídas: 

 As saídas deste processo segundo o PMI (2013), são: 

 Linha de base dos custos – difere do orçamento do projeto. O orçamento do projeto é o 

somatório do custo total das atividade e pacotes de trabalho, as reservas de contingencia 

e as reservas gerenciais. A linha de base dos custos, exclui as reservas gerenciais e está 

associada a uma conta de controle. Ela representa a alocação do custo do projeto ao 

longo do tempo e está vinculado às atividades do cronograma. Ela também representa a 

versão aprovada do orçamento e somente poderá ser mudada após aplicação dos 

procedimentos formais para controle de mudanças e aprovação; 

 Requisitos de recursos financeiros do projeto – extraído da linha de base dos custos e 

representam os gastos do projeto e não necessariamente são distribuídos igualmente ao 

longo do ciclo de vida do projeto; 

 Atualizações nos documentos do projeto – são alguns dos documentos que podem ser 

atualizados com os dados deste processo, como: o registro dos riscos, as estimativas de 

custos das atividades e o cronograma do projeto. 

 

 

2.5.2.4. Controlar os custos 

 

 Controlar os custos é o processo que possibilita a verificação do custo realizado e que 

permite compara-lo com o planejado. Neste processo há o monitoramento e controle da linha 

de base dos custos, são feitos esforços por mantê-los dentro da faixa que foi estimado e fornece 

informações para, quando necessário, acionar o procedimento de gerenciamento de mudanças 

e atualizar o orçamento (PMI, 2013). A Figura 14 ilustra o diagrama de fluxo de dados do 

processo de controlar os custos. 
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Figura 14 - Controlar os custos: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

 
Fonte: PMI (2013) 

 

Segundo o PMI (2013), o controle de custos do projeto inclui: atuar sobre  fatores que 

podem  criar mudanças, certificar que solicitações de mudança sejam realizada e gerenciadas 

de maneira conveniente, assegurar que os desembolsos de custos não excedam os limites por 

período, por atividade ou limite total do projeto, monitorar o desempenho dos custos e o 

desempenho do trabalho em relação aos recursos financeiros gastos, não permitir mudanças não 

aprovadas, manter as partes interessadas informada sobre todas as mudanças aprovadas e 

variações dos custos e trazer custos não previstos (custos extras) para dentro dos limites 

aceitáveis. 

Entradas: 

 As entradas para este processo, segundo o PMI (2013), são: 

 Plano de gerenciamento do projeto – contém a linha de base dos custos e o plano de 

gerenciamento dos custos. 

 Requisitos de recursos financeiros do projeto – extraído da linha de base dos custos e 

representam os gastos do projeto e não necessariamente são distribuídos igualmente ao 

longo do ciclo de vida do projeto; 

 Dados de desempenho do trabalho – Inclui as informações do andamento do projeto, 

informações de desempenho, relação de atividades iniciadas, em andamento e 

concluídas e os custos autorizados e realizados; 

 Ativos de processos organizacionais – definem as diretrizes relacionadas ao controle de 

custo, disponibilizam as ferramentas de controle de custos e estabelecem os métodos de 

monitoramento e relato das informações utilizadas. 

Ferramentas e Técnica: 

 Como ferramentas e técnica, segundo o PMI (2013), este processo tem: 
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 Gerenciamento do valor agregado (GVA) – é considerado um método muito eficiente e 

relativamente bem detalhado pelo guia PMBOK, no que tange a análise da evolução do 

prazo e custo de um projeto. Tem como essência o monitoramento de três dimensões do 

projeto: valor planejado (VP) – orçamento autorizado e designado para o trabalho do 

projeto; valor agregado (VA) – medida do trabalho executado, está associada a linha de 

base dos custos do projeto e nunca poderá exceder ao valor planejado. É comumente 

utilizada para cálculo do percentual concluído com base no que foi planejado até a 

medição; e custo realizado (CR) – é o custo realizado e incorrido no trabalho executado 

de uma atividade em um determinado momento de medição. A figura 15, extraída do 

PMBOK, é tipicamente chamada de curva ‘S’ e pode mostrar os dados do VA. Neste 

exemplo em particular ela fornece um panorama que permite perceber um projeto que 

está com um desempenho acima do orçamento e atrasado; 

 Previsão – a equipe de gerenciamento do projeto pode e está sempre em busca de 

projeções para conclusão do projeto. Tais previsões ainda são possíveis de serem 

observadas no gráfico da Figura 15, onde está representado a estimativa no termino 

(ENT) e a estimativa para terminar (EPT) e ambas pode ser comparada com o orçamento 

no termino (ONT) para verificação do desempenho do projeto e outras informações 

relevantes; 

 Índice de desempenho para término (IDPT) – é um índice extraído de uma equação, 

baseada no ONT: IDPT = (ONT – VA) / (ONT – CR). Se for óbvio que o ONT não seja 

mais alcançável, o gerente do projeto deve considerar a ENT prevista em seu lugar; 

 

Figura 15 – Valor agregado, valor planejado e custos reais 

 
Fonte: PMI (2013) 
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 Análises de desempenho – com uso do gerenciamento de valor agregado podem ser 

utilizadas informações como: análise de variação no custo (VC = VA – CR), análise de 

variação no prazo (VPR = VA – VP) e variação no término (VNT = ONT – ENT); 

análise de tendências que examina o desempenho do projeto ao longo do tempo e 

determina se ele está melhorando ou piorando; e desempenho do valor agregado para 

comparar o desempenho de custos no tempo e estimativas necessárias para terminar o 

trabalho em andamento; 

 Software de gerenciamento de projetos - é uma ferramenta qual pode simplificar o uso 

de algumas técnicas. No caso do gerenciamento de valor agregado, uma infinidade 

cálculos podem ser incluídos e utilizados através de softwares; 

 Análise de reservas – visa monitorar a situação das reservas gerenciais e as de 

contingência do projeto, sendo observado se elas ainda serão necessárias ou se há 

necessidade de incrementa-las. 

Saídas: 

 As saídas deste processo segundo o PMI (2013), são: 

 Informações sobre o desempenho do trabalho – relatórios para apresentar informações 

como: VC, VPR, VNT e IDPT; 

 Previsões de custos – calcular um valor ENT por fórmula ou através de uma estimativa 

bottom-up manual, documentando e apresentando às partes interessadas; 

 Solicitações de mudança – as análises de desempenho do projeto podem resultar em 

mudanças para a linha de base do projeto e que tenha objetivos corretivos ou mesmo 

preventivos. Quando necessário uma mudança o processo realizar o controle integrado 

de mudanças deverá ser aplicado; 

 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto – incluindo, mas não se limitando à 

linha de base dos custos e ao plano de gerenciamento dos custos; 

 Atualizações nos documentos do projeto – são algumas da base e documentos que 

podem ser atualizados com os dados deste processo, como: estimativa de custos e as 

bases das estimativas. 

 Atualizações nos ativos de processos organizacionais – incluindo, mas não se limitando 

as causas das variações, ações corretivas que foram escolhidas e as suas razões, bancos 

de dados financeiros e lições aprendidas a partir dos custos. 
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2.6. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO SEGUNDO O PRINCE2 

 

 Como apresentado em capítulos anteriores, diferentemente do guia PMBOK, o método 

PRINCE2 não possui uma área, um tema ou mesmo um processo específico para o 

gerenciamento de custo do projeto. O guia PMBOK oferece uma abordagem geral baseada na 

integração das suas áreas de conhecimento, e por outro lado, o PRINCE2 sugere uma maneira 

eficaz de organizá-las (SIEGELAUB, 2004). 

De acordo com Siegelaub (2004), o PRINCE2 não é tão abrangente quanto o PMBOK, 

mas ambos se baseiam nos mesmos princípios, assim como qualquer metodologia de 

gerenciamento de projeto. 

            O objetivo desse capitulo é reunir e apresentar as etapas pelas quais o método PRINCE2 

faz o planejamento e controle de custo em projetos. 

 

 

2.6.1. Os seis aspectos de desempenho de um projeto PRINCE2 

 

 Segundo OGC (2009), para qualquer projeto existem seis variáveis envolvidas, o que 

quer dizer que existem seis aspectos de desempenho para serem gerenciados. São eles o Escopo, 

a Qualidade, os Riscos, o Tempo, o Custo e os Benefícios (Figura 16). 

 

Figura 16 – Aspectos de desempenho de um projeto PRINCE2 

 
Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016) 

 

Para Angelo e Lukosevicius (2016), esses aspectos são vistos como o objetivo do projeto 

e como variáveis de gerenciamento. 
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 Nesse momento o termo custo é apresentado dentro de uma estrutura do método 

PRINCE2, traduzido de OGC (2009) como um dos seis aspectos de um projeto que devem ser 

gerenciados e que estão presente em todos os projetos. 

 Embora seis sejam os aspectos relevantes para o gerenciamento do projeto, este trabalho 

abordará diretamente apenas os conteúdos relacionados a variável custos do projeto, qual é 

objeto dessa discussão. 

 

 

2.6.2. Gerenciando custo de projeto com método PRINCE2 

 

 Conforme apresentado no capítulo 2.3 deste documento, o gerenciamento de projeto sob 

o ponto de vista do método PRINCE2, ocorre cronologicamente em acordo com seus sete 

processos, apoiados sobre seus sete princípios, dentro do ambiente de projeto e faz uso dos 

temas que definem as disciplinas ou áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos 

PRINCE2. 

 A sequência que será utilizada a seguir, para estabelecer a ligação entre gerenciamento 

de custo e os processos PRINCE2, será baseada na publicação de Angelo e Lukosevicius 

(2016), onde em seu livro, este autor apresentou para cada tema PRINCE2, o momento de 

ligação com cada um dos sete processos de gerenciamento. Não é escopo desse trabalho 

apresentar os temas em sua integridade. A partir dos temas que contenham o aspecto/variável 

custo, será apresentado o gerenciamento de custo, elencando-os com os processos de 

gerenciamento PRINCE2. 

 

 

2.6.2.1. Tema Business Case 

 

 O tema Business Case responde à pergunta: Por quê fazer o projeto? 

 Com base no método desenvolvido por OGC (2009), o propósito do tema Business Case 

é estabelecer mecanismos para julgar se o projeto é, e continua sendo, desejável, viável e 

realizável como um meio de apoiar a tomada de decisão em seu investimento. 

 Business Case, além de nomear o primeiro tema PRINCE2, que contém a justificativa 

do negócio, também é um documento que formaliza as razões do projeto com base nos custos 

estimados, riscos e benefícios esperados (OGC, 2009). 
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 A composição do documento Business Case, segundo OGC (2009), integra os seguintes 

itens: 

 Resumo executivo; 

 Razões para o negócio; 

 Opções de negócio; 

 Benefícios esperados; 

 Desvantagens esperadas; 

 Prazos; 

 Custos; 

 Analise do investimento; 

 Principais riscos; 

No tema Business Case, para se fazer a análise do investimento, o custo total do projeto 

deve somar o custo do desenvolvimento do projeto com o custo de operação e manutenção do 

produto do projeto (OGC, 2009). 

Para o método PRINCE2, para se obter o benefício real do projeto é necessário subtrair 

o contra benefício, ou seja, ele leva em consideração o custo operacional pós projeto. É através 

dessa comparação que será possível observar a viabilidade do projeto. De forma simplificada, 

faz-se o somatório do custo total para o desenvolvimento do projeto (-), operação (-), 

manutenção (-) e o benefício esperado pelo produto (+). 

Para análise de investimento, o método PRINCE2 fornece algumas técnicas de 

avaliação: 

 Custo de vida útil; 

 Benefício líquido; 

 Retorno sobre o investimento (ROI); 

 Payback period; 

 Fluxo de caixa descontado; 

 Valor presente líquido; 

 Análise de sensibilidade. 

O aspecto custo está presente e demanda atenção no tema Business Case e o seu 

gerenciamento apresenta ligações com alguns processos, quais são: 

 Starting Up a Project (SU) – Para o método PRINCE2, esse é o primeiro processo a ser 

executado antes mesmo do projeto existir.  Nesse processo é estabelecido o Business 
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Case preliminar, contendo informações das estimativas de custo iniciais e um panorama 

da viabilidade econômica do projeto. 

  Initiating a Project (IP) – Esse processo dá início as atividades do projeto. Nele o 

Business Case preliminar é detalhado e deve conter informações dos custos do projeto 

refletindo as informações contidas no plano do projeto. 

 Controlling a Stage (CS) – Esse é o processo que fornece informações a respeito do 

andamento do projeto. É quando se faz o registro dos riscos e ocorrências relevantes 

não planejadas (issues) que podem causar impacto sobre o custo do projeto. De acordo 

com a própria natureza desse processo, é o momento de gerar relatórios para alimentar 

a tomada de decisão. 

 Managing a Stage Boundary (SB) – Processo que garante o monitoramento e controle 

do projeto ao final de cada estágio. Verifica o cumprimento da linha de base pré-

estabelecido do custo e gera reação à eventos inesperados. A execução desse processo 

fornece informações do estágio atual e permite o desenvolvimento da estratégia para o 

estágio futuro. 

 Closing a Project (CP) – Nesse processo será avaliado o resultado do gerenciamento de 

custo do projeto. 

 

 

2.6.2.2. Tema Organização 

 

 O tema Organização responde à pergunta: Quem irá fazer o projeto? 

 Angelo e Lukosevicius (2016), apresentam esse tema PRINCE2 com objetivo de 

estabelecer uma estrutura de autoridade, responsabilidades e prestação de contas para o projeto, 

respondendo às perguntas: quem faz o que e quem responde pelo que? 

 Pressupondo a competência e capacidade da equipe de controle de projeto e atendimento 

das expectativas das partes interessadas, esse tema não oferece impacto direto sobre o 

gerenciamento de custo do projeto, ou seja, o gerenciamento desse tema não está voltado para 

área de custo e por isso não será abordado. 
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2.6.2.3. Tema Qualidade 

 

 O tema Qualidade responde à pergunta: O que será/fará o projeto? 

 Segundo OGC (2009), o foco da qualidade está na capacidade de o produto satisfazer 

aos seus requisitos. O objetivo do tema qualidade é de definir os meios para verificar se o 

produto está adequado a sua finalidade. 

 É evidente que para garantir o benefício do projeto o produto/serviço gerado deverá 

atende aos requisitos de qualidade e se isso não acontecer, não só o custo, mas o projeto estará 

sujeito ao fracasso. Contudo, o presente trabalho, admite que desvios por não atendimento da 

qualidade serão tratados como quaisquer outros riscos ou issues. Se não atendido a qualidade 

esperada pelo projeto, será visto como um causador de desvios, porém sua tratativa deverá ser 

abordada em seu próprio aspecto de gerenciamento, chamado qualidade. Neste trabalho o tema 

qualidade não será tratado como fator impactante para o custo. 

 

 

2.6.2.4. Tema Planos 

 

 O tema Planos responde à pergunta: Como, quando e quanto será o projeto? 

 O planejamento é uma das atividades mais importantes do gerenciamento de projeto, 

ele auxilia a equipe a ensaiar mentalmente o projeto (ANGELO E LUKOSEVICIUS, 2016). 

 O objetivo do tema planos é dito por OGC (2009) como sendo de facilitar a comunicação 

e o controle, definindo os meios de entrega dos produtos. Por exemplo: onde, como, por quem, 

estimado em quanto e quando. 

 De acordo com OGC (2009), um plano trata-se de um documento visto como espinha 

dorsal do sistema de informação gerencial necessário para o projeto, ele deve estar sempre 

aprovado e alinhado a todo momento com o Business Case. 

 O desenvolvimento e manutenção do plano do projeto fornece uma linha de base contra 

a qual o progresso poderá ser medido, permitindo que a informação do planejamento seja 

divulgada às partes interessadas, afim de garantir compromissos que apoiem o plano (OGC, 

2009). 

 No método PRINCE2, o tema plano é estruturado em três níveis: 

 Plano do projeto; 

 Plano de estágio; 

 Plano de equipe especialista. 
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 A relação entre os tipos de planos, os níveis de gerenciamento e o papel que utiliza, está 

representado no Quadro 1 (ANGELO E LUKOSEVICIUS, 2016). 

 

Quadro 1 – Relação entre os tipos de planos PRINCE2 

Plano Nível de gerenciamento Papel que utiliza 

Plano do projeto Direção Comitê diretor do projeto 

Plano de estágio Gerenciamento Gerente do projeto 

Plano de equipe especialista Entrega Gerente de equipe especialista 

Fonte: Angelo e Lukosevicius (2016) 

 

 O plano do projeto fornece uma declaração de como e quando as metas de desempenho 

devem ser alcançadas. Neste documento será apresentado os custos planejados, que serão 

utilizados pela diretoria do projeto como linha de base para monitoramento do progresso do 

projeto (OGC, 2009). 

 O plano de estágio é semelhante ao plano do projeto no que tange o seu conteúdo, mas 

cada elemento será detalhado em níveis necessários para o controle diário do gerente de projeto. 

O primeiro plano de estágio, iniciação, deve ser criado no processo Starting Up a Project (SU) 

e o plano para o próximo estágio deve ser criado ao final do estágio corrente e com isso carregar 

as informações de desempenho dos estágios anteriores (ANGELO E LUKOSEVICIUS, 2016). 

 O plano de equipe especialista é opcional e depende da complexidade e número de 

recursos do projeto. Sua elaboração é responsabilidade do gerente de equipe de especialista 

(OGC, 2009). 

 Um quarto plano a ser elaborado nesse tema é o plano de exceção. Como mencionado 

em linhas anteriores, um dos princípios PRINCE2 é o gerenciamento por exceção, que se refere 

a estabelecer tolerâncias para desvios dos objetivos do projeto (escopo, qualidade, riscos, 

tempo, custo e benefícios), onde os níveis hierárquicos superiores somente serão acionados se 

o desvio exceder os limites da tolerância estabelecida. O plano de exceção deverá ser 

desenvolvido toda vez que um plano de estágio ou plano do projeto entrar em exceção, tendo 

neste plano as ações corretivas para os desvios. O plano de exceção quando aprovado deve 

substituir o plano vigente (ANGELO E LUKOSEVICIUS, 2016). 

 As etapas necessárias para o gerenciamento de custo são vistas no tema planos 

PRINCE2 em dois tópicos: preparação das estimativas e calculo total dos recursos e custos. 

Preparação das estimativas: 
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 Uma estimativa, como visto em capítulos anteriores, deve compor o cenário mais 

provável para a realização do projeto. Ela identifica o tipo e a competências necessárias para o 

recurso e estima o esforço necessário para execução das atividades. 

 Uma estimativa não pode garantir plena precisão em seu resultado, mas sua aplicação 

visa fornecer uma visão sobre o custo necessário para concluir as atividades, estágios e o 

projeto. A medida que novas informações vão se tornando conhecidas ao longo do projeto, as 

estimativas devem ser refinadas e ajustada (OGC, 2009). 

 O método PRINCE2 sugere algumas técnicas de estimativas: 

 Estimativa Top-down; 

 Estimativa Bottom-up; 

 Abordagem Top-down e Bottom-up; 

 Estimativa comparativa; 

 Estimativa paramétrica; 

 Estimativa ponto único; 

 Estimativa três pontos; 

 Técnica Delphi. 

Calculo total dos recursos e custos: 

 Com uso das informações oriundas das estimativas, deve ser produzido o orçamento do 

plano, qual será o orçamento de referência para o projeto. O orçamento deverá incluir: 

 Custo das atividades de desenvolvimento e verificação dos produtos; 

 Custo das atividades de gerenciamento de projeto; 

 Orçamento para risco; 

 Orçamento para mudanças; 

 Tolerância para o custo 

 Segundo OGC (2009) o uso de orçamento para risco e orçamento para mudanças é 

opcional. 

O aspecto custo está presente no tema Planos e o seu gerenciamento apresenta ligações 

com alguns processos: 

 Starting Up a Project (SU) – Onde é planejado o custo para o estágio de iniciação, o 

primeiro estágio do projeto.  

  Initiating a Project (IP) – Nesse processo é criado o plano do projeto com as diretrizes 

para a estimativa, orçamentação e monitoramento e controle do custo de atividades, 

estágios e do projeto. 
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  Managing a Stage Boundary (SB) – Processo no qual é planejado o custo do próximo 

estágio e, quando necessário, prepara um plano de exceção e atualiza o plano do 

projeto. 

 Closing a Project (CP) – Nesse processo é preparado o encerramento do projeto. O 

encerramento pode ser planejado ou prematuro e pode ser influenciado pelas variações 

do custo em relação sua linha de base. 

 

 

2.6.2.5. Tema Riscos 

 

 O tema Riscos responde à pergunta: O que fazer se o projeto tomar um rumo diferente 

do planejado? 

 Projetos tem objetivo de gerar mudanças, são únicos, incertos e sempre serão suscetíveis 

a riscos, assim é fundamental se ter procedimentos capazes de auxiliar na identificação, 

avaliação e controle do risco ao longo do ciclo devida do projeto (ANGELO E 

LUKOSEVICIUS, 2016). 

 Embora os riscos sejam grandes causadores de variação do custo, o presente trabalho, 

assume que desvios por riscos ou issues tenham sua tratativa abordada em seu próprio aspecto 

de gerenciamento, chamado Riscos. Neste trabalho o tema Riscos não será tratado como 

variável de gerenciamento voltada para gerenciamento de custo. 

 

 

2.6.2.6. Tema Mudanças 

 

 O tema Mudanças responde à pergunta: Qual o impacto sobre o projeto? 

 Mudanças são inevitáveis durante o ciclo de vida de um projeto. Uma mudança é uma 

ocorrência que altera a linha de base de qualquer um dos seis aspectos de desempenho do 

projeto, como por exemplo a linha de base do custo. Uma mudança, para ocorrer, deve ser 

aprovada e a linha de base do projeto deve ser atualizada. 

 O PRINCE2 fornece uma abordagem sistemática e comum que garante que as questões 

que possam afetar os aspectos de desempenho do projeto, escopo, qualidade, riscos, tempo, 

custo e benefícios, sejam gerenciadas adequadamente proporcionando avaliação e controle de 

problemas que possam resultar em mudanças. Se uma solicitação não afetar ao menos um dos 

seis objetivos do projeto, então ela não pode ser considerada uma mudança (OGC, 2009).  
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 Segundo Angelo e Lukosevicius (2016), o tema mudanças é baseado em dois elementos: 

gerenciamento de configuração e controle de issues e mudanças. 

 A configuração é constituída por itens de configuração do produto do projeto. Dessa 

forma, ao se gerenciar configuração do produto, gerencia-se mudanças do produto. Uma 

mudança de configuração terá impacto, entre outros aspectos, sobre o custo do produto do 

projeto. 

 O controle de issues e mudanças tem o objetivo de gerenciar ocorrências relevantes não 

planejadas, sendo elas divididas em três tipos: solicitação de mudanças, não conformidades e 

problemas/preocupações (ANGELO E LUKOSEVICIUS, 2016). 

O aspecto custo está relacionado com o tema Mudanças, uma vez que para se fazer uma 

mudança na linha de base do custo, o procedimento de controle de mudanças deverá ser 

acionado e além disso, qualquer outra mudança inserida no projeto, poderá incidir em variação 

na linha de base do custo, fato que aproxima a área de custo e área de mudança, já que um fator 

decisivo para obter a aprovação de uma mudança será saber o quão ela impactará no custo ou 

mesmo o quanto a mudança irá custar. 

O gerenciamento de custo de mudanças faz ligação com os seguintes processos 

PRINCE2: 

 Starting Up a Project (SU) – Todas as issues identificadas que poderão exercer 

influência sobre o aspecto custo (além de outros) devem registradas para serem tratadas 

conforme a necessidade.  

  Initiating a Project (IP) – Nesse processo deve ser preparada a estratégia de 

gerenciamento de configuração e controle de issues e mudanças, atualizar o registro 

com as issues associadas ao planejamento, ao controle do projeto e ao Business Case. 

 Controlling a Stage (CS) – Nesse processo deve-se autorizar um pacote de trabalho, 

capturar e examinar as issues, avaliar o impacto delas em relação ao estágio, 

implementar as soluções que estejam dentro da responsabilidade do gerente de projeto 

e escalar as issues cuja a solução demande aprovação níveis hierárquicos superiores ou 

do próprio do comitê diretor do projeto. 

 

 

2.6.2.7. Tema Progresso 

 

 O tema Progresso responde à pergunta: Qual o status do projeto? (Onde está agora? Para 

onde está indo? É possível continuar?) 
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 A finalidade do tema Progresso é determinar mecanismos para monitorar e comparar a 

linha real do andamento do projeto com a linha de base pré-estabelecida. Esse tema fornece 

uma previsão atualizada para os objetivos e a viabilidade contínua do projeto e controla desvios 

inaceitáveis (OGC, 2009). 

De acordo com OGC (2009), o tema Progresso define os mecanismos de monitoramento 

e controle, permitindo a avaliação da viabilidade contínua do projeto após execução de cada 

estágio, o que vem ao encontro de dois dos princípios do PRINCE2: gerenciamento por estágios 

e justificativa contínua do negócio. 

Outro princípio do PRINCE2 é o gerenciamento de projetos por exceção, onde é 

definindo tolerâncias para os aspectos de gerenciamento do projeto, como o custo, que 

estabelece limites de autoridade. As tolerâncias definem o poder de decisão que cada nível de 

gerenciamento pode exercer sem a necessidade de solicitar aprovação do nível superior 

imediato. O tema Progresso fornece os meios para monitorar o progresso em relação às 

tolerâncias permitidas e os controles para escalar para ao nível superior se qualquer previsão 

ameaçar exceder o limite de uma ou mais tolerâncias (OGC, 2009). 

O progresso é a medida de quanto dos objetivos do projeto foi realizado. Ele pode ser 

monitorado no pacote de trabalho, no nível dos estágios e nível do projeto. O controle do 

progresso é o suporte para a tomada de decisão, ele garante que o projeto permaneça viável e 

atenda o Business Case aprovado (OGC, 2009). 

No método PRINCE2, é possível encontrar três técnicas para avaliação de progresso. 

Ambas se aplicam muito bem ao gerenciamento de custo de projetos (OGC, 2009): 

 Gráfico de marco - É um gráfico que mostra os principais marcos planejados e reais; 

 Curva ‘S’ – Representação gráfica dos custos cumulativos com sua evolução no tempo. 

Ela é gerada para representar um projeto que, normalmente, consome menos recursos e 

custos no início e no final do projeto e mais no meio. 

 Valor agregado – Esta é uma técnica para medir o escopo, o cronograma e o desempenho 

do custo, comparando os produtos concluídos em tempo real com o seu planejamento e 

estimativas de custo. 

No tema Plano o custo é planejado e no tema Progresso o planejamento do custo é 

comparado com o custo realizado. O aspecto de desempenho custo é monitorado e avaliado 

através do tema Progresso. 

O gerenciamento de custo em progresso faz ligação com os seguintes processos: 
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 Starting Up a Project (SU) – Neste processo é planejado o estágio de iniciação. É o 

primeiro plano a ser criado com os primeiros controles de custo a serem estabelecidos.  

 Initiating a Project (IP) – Neste processo é estabelecido a linha de base do custo, com 

a qual o progresso será medido e as mudanças serão avaliadas. 

 Controlling a Stage (CS) – Neste processo o trabalho é autorizado o progresso será 

acompanhado. 

 Managing a Stage Boundary (SB) – Processo para planejar o estágio seguinte, atualizar 

o plano do projeto e o Business Case, relatar o fim do estágio e preparar o plano de 

exceção. 

 Managing a Stage Boundary (SB) – Processo que verifica o cumprimento e/ou desvios 

da linha de base do custo e gera reação aos eventos inesperados e informa o término. 

 Closing a Project (CP) – Neste processo é produzido o relatório final do projeto, onde 

será apresentado a primeira linha de base do custo do projeto comparada com última e 

com isso será avaliado o desempenho final do gerenciamento de custo do projeto. 
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3. GERENCIANDO OS CUSTOS DO PROJETO COM PMBOK E PRINCE2 

 

 Um primeiro entendimento sobre o uso de práticas e métodos de gerenciamento de 

projeto, como o PMBOK e o PRINCE2, para gerir uma área do projeto ou mesmo o projeto 

como um todo, é que não há a definição de qual é o melhor padrão ou qual é o mais adequado. 

Em se tratando de gerenciamento dos custos do projeto, o melhor é ter o custo planejado e 

controlado independente do padrão utilizado. O que definirá qual modelo utilizar, será a 

complexidade dos projetos e a estrutura da organização. E claro, a entidade, antes de optar por 

uma literatura como referência para o gerenciamento de projetos, ela deve ter em conta sua 

capacidade e as restrições do padrão em questão, já que alguns deles podem impor condições 

não desfrutadas pela entidade. 

 O PMBOK e o PRINCE2, sãos dois padrões independentes para o gerenciamento de 

projeto, sendo o manual do PMI um guia do conhecimento e o manual da OGC um método de 

gerenciamento, e eles revelam duas abordagens distintas para aplicação de seu conteúdo:  

 O PMBOK tem o conhecimento com a relação das ações necessárias para gerenciar o 

projeto e não obriga o seu uso por completo, possibilitando a aplicação de capítulos, 

seções ou mesmo trechos isolados para áreas isoladas do gerenciamento de projetos;  

 O PRINCE2 tem seus princípios que apoiam o método e seus processos que regem a 

ordem cronológica do projeto. Eles devem ser integralmente respeitados para que se 

possa assumir o gerenciado dentro de um ambiente PRINCE2. 

Com estas definições é possível perceber a compatibilidade entre PRINCE2 e PMBOK 

para o gerenciamento do projeto e/ou dos custos do projeto. O PRINCE2, sendo um método, 

fornece a estrutura do gerenciamento do projeto e o PMBOK como guia de conhecimento, dá 

profundidade ao método. 

Neste momento o estudo irá apresentar os pontos fortes de cada um desses padrões. No 

entanto não será o objetivo desta discussão avaliar pontos fracos e supostas deficiências. Este 

trabalho tem o propósito de apresentar como a aplicação de um pode complementar a aplicação 

do outro. 

 

 

3.1. PONTOS FORTES DO GUIA PMBOK 

 

 O PMBOK é um guia completo do conhecimento e ele é muito rico em detalhes, o que 

favorece para a realização das atividades dos gestores e equipes do projeto. Ele possui uma 
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gama abrangente de itens essenciais para o gerenciamento do projeto, contudo, uma grande 

parte de suas instruções também são apresentadas por outras bibliografias, já que são práticas 

comuns do bom gerenciamento de projetos. 

Os parágrafos a seguir apresentarão os pontos fortes do guia PMBOK, e que segundo 

este trabalho é o diferencial que pode complementar o gerenciamento dos custos do projeto.  

 

 

3.1.1. As entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas  

 

 No PMBOK, as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas estão separadas por 

grupos de processos, o que na estrutura do guia, possibilita, mas não obriga, enxerga-los como 

uma base cronológica, ou seja, os grupos de processos são apresentados pelo guia PMBOK 

organizados ao longo do ciclo de vida do projeto, mas os processos que o compõem podem ser 

mesclados e utilizados a qualquer momento do projeto. O fato é que os processos trazem uma 

base completa e detalhada dos conhecimentos para gerenciamento dos custos, com uma receita 

simples de o que é necessário para gerar e o que é necessário gerar em cada processo. 

Basicamente, dos processos PMBOK é possível extrair quais documentos e informações 

servirão de base, ou seja, serão as entradas, quais as técnicas e ferramentas serão utilizadas para 

processar as informações de entrada e quais documentos e informações serão produzidas pelas 

saídas. 

 No PMBOK além de cada processo ser estruturado com entradas, ferramentas e técnicas 

e saídas, ele ainda aborda cada um desses aspectos com um vasto e valioso nível de detalhe, o 

que proporciona menor complexidade na rotina e nas atividades de gerenciamento, executadas 

pela equipe do projeto. 

 Dentro deste contexto, enfatizando a possibilidade, citada anteriormente, de utilização 

fragmentada de partes do PMBOK, nota-se que ele é um verdadeiro guia do conhecimento 

disponível para servir de suporte para qualquer padrão ou método de gerenciamento utilizado 

por uma organização, seja para gerenciamento dos custos do projeto ou do projeto como um 

todo. 
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3.1.2. Uso de partes fragmentadas do guia PMBOK 

 

 Talvez a maior gloria do PMBOK é a possibilidade do uso de partes fragmentadas do 

seu conteúdo, o que possibilita que uma gama maior de entidades e gestores tenham mais 

facilidade em introduzi-lo em seus projetos, já que por essa característica não prescritiva, 

praticamente não há custo para sua implantação. Para aplicar o conhecimento do PMBOK ao 

gerenciamento dos custos do projeto, basta uma equipe de projeto interessada e disposta a 

introduzi-lo como guia de referência do gerenciamento dos custos do projeto com aplicação de 

suas ferramentas e técnicas e elaboração de seus documentos de saída. 

Um cuidado importante, mas que não é estrito ao uso do PMBOK, é ter o controle de o 

que é de fato importante para o projeto e não dispender tempo para confeccionar papel que não 

agregará valor. Sendo utilizado em fragmentos ou de forma integral, as práticas do guia 

PMBOK devem ser adequadas ao projeto. 

 

 

3.1.3. Competências do gerente de projeto 

 
O PMBOK aborda, até com uma certa ênfase, aspectos relacionados à função e 

competência do gerente de projeto. Ele deve possuir equilíbrio entre as habilidades técnicas, 

éticas, interpessoais e conceituais, sendo que ele deve mostrar conhecimento nas áreas de 

gerenciamento do projeto, deve ser capaz de gerenciar o projeto e mostrar liderança para com 

a equipe de projeto. 

 

 

3.1.4. Fatores de influência organizacional 

 

Uma organização com seu comportamento, local onde está inserida, sua capacidade, 

seus ativos e outras características intrínsecas, exercem influência sobre o projeto. Os projetos 

são influenciados por fatores como a cultura, o estilo, a comunicação, a estrutura, os ativos de 

processo organizacionais e os fatores ambientais da empresa. 

Para os processos da área de gerenciamento de custos, os ativos de processos 

organizacionais e os fatores ambientais da empresa podem exercer influência sob praticamente 

todas as suas entradas e isso possibilita trazer para dentro do projeto um planejamento com base 
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em fatores, muitas vezes, intrínsecos da organização, mas que por via de regra seriam externos 

ao projeto. 

 

 

3.2. PONTOS FORTES DO PRINCE2 

 

 O PRINCE2 é um método de gerenciamento de projetos com foco no produto do projeto, 

impõe uma estrutura cronológica com seus processos de gerenciamento e pressupõe que o 

gestor e a equipe técnica do projeto detêm o conhecimento e a capacidade para desenvolver 

suas atividades diárias e rotineira, por isso ele não expões tantos detalhes operacionais da gestão 

do projeto. 

Os parágrafos a seguir apresentarão uma síntese das vantagens em se utilizar das 

informações deste método para o gerenciamento dos custos do projeto. 

 

 

3.1.1. O PRINCE2 é um método de gerenciamento de projeto 

 
 O PRINCE2 é um método de gerenciamento de projetos com abordagem de quatro 

elementos integrados: princípios, temas, processos e ambiente do projeto e tem o foco no 

controle de seis objetivos principais do projeto: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e 

benefícios. 

 Como vantagem de se utilizar um método de gerenciamento de projetos, tem-se o 

direcionamento do trabalho. Um método norteia o gerente e a equipe do projeto, dando-lhes os 

papeis, as responsabilidades, os momentos e os resultados esperados por cada etapa do projeto. 

Quando uma entidade adere, de maneira formal e fundamentada, um método pode levar a 

padronização de suas condutas, fazendo com que toda a organização tenha uma visão comum 

sobre o que é o gerenciamento do projeto e como gerenciar seus projetos. 

 O PRINCE2, além prover um método, ele é genérico e baseia-se em princípios 

comprovados e testados em uma infinidade de projetos já executados e sua flexibilidade permite 

a ligação com outras abordagens de gerenciamento de projetos. As organizações que adotam o 

método PRINCE2 como padrão, podem melhorar sua capacidade organizacional e maturidade 

em gerenciamento de projeto. 

 Entre os benefícios da utilização de um método de gerenciamento de projetos pode-se 

citar: 



59 
 

 Reconhecimento e entendimento do gerenciamento do projeto; 

 Procedimentos pré-estabelecidos; 

 Papeis e responsabilidades definidas; 

 Etapas do gerenciamento consolidadas; 

 Sintonia entre a organização e a equipe do projeto. 

Se o projeto for gerenciado de modo eficaz, consequentemente o gerenciamento dos 

custos do projeto também terão os mecanismos e as oportunidades para trilhar o mesmo 

caminho de sucesso. 

 

 

3.1.2. Aspectos de desempenho de um projeto PRINCE2 

 
 O método PRINCE2 define o que é um aspecto de desempenho do projeto e o aponta 

como o objetivo do projeto. Essa clareza possibilita enxergar os pontos alvos para o 

monitoramento do desempenho do projeto. Os aspectos de desempenho devem ser gerenciados 

no projeto, ou seja, são claramente os pontos que devem ser planejados e controlados. 

O custo é considerado pelo PRINCE2 como um aspecto de desempenho do projeto e 

isso reflete sobre a sua importância no gerenciamento do projeto. 

 

 

3.1.3. Processo na etapa de pré-projeto 

 

 O fato do método PRINCE2 ter uma etapa anterior a existência do projeto, impõe que 

as atenções sobre o projeto se façam necessárias antes mesmo do início projeto. Nesta etapa, se 

verifica se o projeto é ou não viável, definindo seus benefícios e avaliando sua viabilidade. 

 

 

3.1.4. Foco no produto do projeto 

 

Os processos orientados ao produto do projeto não são abordados, mas são enfatizados 

pelo PMI (2013), como ponto importante do gerenciamento de projeto. 

O PRINCE2 tem entre seus princípios o foco no produto. Ele centra-se na definição e 

entrega dos produtos do projeto, em particular de seus requisitos de qualidade. Ele define os 
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produtos do projeto antes de realizar as atividades necessárias para produzi-los, o que possibilita 

definir o escopo e fornece a base para planejamento e controle. 

Com o PRINCE2 fica claro para todas as partes interessadas, o que o projeto irá entregar, 

por quê, quando, por quem, como e por quanto. 

 

 

3.1.5. Gerenciamento por exceção 

 

 O PRINCE2 estabelece tolerâncias para desvios, definindo as responsabilidades dos 

indivíduos e equipes imediatas as atividades do projeto. Isso permite que os níveis hierárquicos 

superiores somente sejam acionados se o desvio exceder os limites da tolerância estabelecida. 

As tolerâncias são definidas para desvios dos objetivos do projeto (escopo, qualidade, riscos, 

tempo, custo e benefícios). 

 Uma vez que tolerâncias sejam excedidas, diz-se que um plano de exceção deve ser 

desenvolvido e nesse plano é contido as ações corretivas. O plano de exceção quando aprovado 

substitui o plano vigente e se torna a nova referência para o gerenciamento do objetivo em 

questão. 

 

 

3.1.6. Gerenciamento de Mudanças 

 

Os projetos estão sempre expostos a possibilidade de mudanças sendo elas inevitáveis 

durante o ciclo de vida de um projeto e o PRINCE2 aborda esse assunto com a devida 

importância, apresentando um tema dedicado a mudança do projeto. 

O PRINCE2 permite uma abordagem sistemática que garante que as questões que 

possam afetar os aspectos de desempenho do projeto sejam gerenciadas adequadamente 

proporcionando avaliação e controle de problemas que possam resultar em mudanças. 

 

 

3.3. COMO UNIR O PRINCE2 E O PMBOK? 

 
A dificuldade em unir o PRINCE2 e o PMBOK, seria restringi-los a apenas o 

gerenciamento dos custos do projeto, já que o PRINCE2 é um método que obriga sua aderência 
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de forma integral, assim não soaria bem implantar este método apenas para gerir custos do 

projeto. 

Para permitir uma abordagem em conjunto, PRINCE2 e PMBOK para gerenciamento 

dos custos do projeto, este trabalho sugere que o PRINCE2 seja adotado como método de 

gerenciamento de projeto e o PMBOK seja o guia do conhecimento. Com isso é possível 

alcançar uma relação de harmonia e com auto nível de compatibilidade entre esses padrões para 

o gerenciamento dos custos do projeto. 

 O método PRINCE2 deve ser adotado em sua integralidade, como método de 

gerenciamento, respeitando seus princípios e enfatizando um deles em particular que obriga o 

ajuste e adaptação do projeto ao ambiente. Uma entidade ao optar por aderir ao PRINCE2 como 

método de gerenciamento de projeto, terá disponível uma ferramenta que obriga todos os níveis 

hierárquicos do projeto pensar em todas as etapas necessárias para iniciar e terminar um projeto, 

com a obrigatoriedade de passar por todas etapas necessárias do gerenciamento dos custos. 

Uma vez que o método seja estabelecido, é hora de buscar os conhecimentos para o 

gerenciamento de projeto e dos custos do projeto. Muitos deles o próprio PRINCE2 é capaz de 

suprir, mas com o auxílio do PMBOK o conteúdo ganha profundidade. A estratégia do PMBOK 

em criar processos com entradas, ferramentas e técnicas e saídas, permite que a equipe do 

projeto tenha os “formulários” disponíveis e possa dedicar seus esforços para resolver os 

problemas do projeto já que a informação está sempre pronta para ser processada e 

documentada. 

Outro ponto importante da adoção do PMBOK como fonte de conhecimento, é o 

detalhamento das competências e responsabilidades do gerente de projeto e as etapas, 

ferramentas e técnica e entradas e saídas dos seus processos. Com isso é possível os usuários 

da informação de gerenciamento do projeto se concentrarem em uma menor quantidade de 

material de apoio, já que grande parte do conhecimento está agrupado neste único guia. 

No Quadro 2 está representado o PRINCE2 e PMBOK respondendo aos quesitos que 

envolvem o gerenciamento dos custos do projeto. 
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Quadro 2 – Abordagem do gerenciamento dos custos do projeto 

ATIVIDADE DO PROJETO PRINCE2 PMBOK OBSERVAÇÕES 

Definir o método de gerenciamento do 
projeto. 

FAZ - 
O PRINCE2 é um método de 
gerenciamento de projeto o PMBOK é um 
guia de conhecimento. 

Conter o conhecimento em 
gerenciamento dos custos do projeto. 

FAZ 
FAZ 

MELHOR 

O PMBOK contém as áreas de 
conhecimento do gerenciamento do 
projeto e as detalha com entradas, 
ferramentas e técnicas e saídas dos 
processos de gerenciamento. E para os 
custos do projeto ele traz uma área 
específica do seu gerenciamento. 

Definir o benefício do projeto. 
FAZ 

MELHOR 
FAZ 

No PRINCE2 esse assunto também é 
tratado em um processo de pré-projeto e é 
tido como parte de seus princípios. Para o 
PRINCE2 o projeto somente pode ser 
iniciado se haver um benefício claro. No 
PMBOK o assunto é apresentado, mas não 
em uma etapa de pré-projeto o que pode 
representar essa preocupação após o 
projeto ser iniciado. 

Justificar continuamente a razão do 
projeto em relação ao seu custo (outros 
fatores, além do custo, também podem 
ser balizadores da justificativa). 

FAZ 
MELHOR 

FAZ 

O PRINCE2 aborda esse assunto como um 
de seus princípios, ou seja, é obrigatório 
para o método que o projeto seja 
continuamente justificado. O PMBOK 
mostra o assunto, mas sem a mesma 
relevância que o PRINCE2. 

Definir/autorizar os estágios do 
gerenciamento de custo do projeto. 

FAZ - 

No PRINCE2, cada estágio deve ser 
planejado e autorizado no fim do estágio 
anterior. Neste método há um processo ao 
fim de cada estágio, onde é possível extrair 
os resultados de performance do estágio 
corrente. 

Definir uma área de gerenciamento de 
custo com processos, entradas, 
ferramenta, técnicas e objetivos para 
saídas. 

- FAZ 

O PMBOK possui uma área de 
conhecimento completa para 
gerenciamento dos custos. No PRINCE2 o 
planejamento, estimativa, orçamento e 
controle são divididos entre os seus temas 
Business Case, Planos, Mudanças e 
Progresso. 

Definir os documentos do 
gerenciamento de custo do projeto. 

- FAZ 

O PMBOK traz a relação de documentos 
necessários para o gerenciamento dos 
custos do projeto, tanto os documentos 
que servem de base para cada processo 
(entradas dos processos), quantos os 
resultados (saídas dos processos). 

Planejar os custos do projeto. FAZ 
FAZ 

MELHOR 

O PMBOK possui um processo completo 
para planejar os custos do projeto, onde 
são estabelecidas as diretrizes do 
gerenciamento dos custos. Para o 
PRINCE2 o planejamento é visto no tema 
Planos, onde são planejados todos os seus 
aspectos de desempenho, juntamente com 
o custo, mas não os detalha da mesma 
forma que o PMBOK. 
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Estimar os custos do projeto. FAZ 
FAZ 

MELHOR 

O PMBOK possui um processo completo 
para estimar os custos do projeto, onde são 
detalhadas as entradas, ferramenta, 
técnicas e saídas. O PRINCE2 utiliza 
estimativas e aborda resumidamente 
algumas técnicas de estimativa, mas não 
as detalha da mesma forma que o 
PMBOK. 

Determinar o orçamento do projeto. FAZ 
FAZ 

MELHOR 

O PMBOK possui um processo completo 
para determinar o orçamento do projeto, 
onde são detalhadas as entradas, 
ferramenta, técnicas e saídas. O PRINCE 
constrói a linha de base dos custos do 
projeto dentro de seus temas, juntamente 
com a linha de base de todos os seus 
aspectos de desempenho, mas não os 
detalha da mesma forma que o PMBOK. 

Controlar os custos do projeto. FAZ FAZ 

O PMBOK possui um processo para 
controlar os custos do projeto. O 
PRINCE2 controla os custos no tema 
Progresso. O controle dos custos tem tanta 
importância no guia PMBOK quanto no 
método PRINCE2. 

Gerenciar as exceções e tolerâncias do 
custo do projeto. 

FAZ - 

O PRINCE2 estabelece as exceções e 
limita o poder da equipe e do gerente de 
projeto, permitindo limites claros antes 
que os casos sejam levados para níveis 
hierárquicos superiores. 

Gerenciar o progresso do custo do 
projeto (aplicar técnicas de análise). 

FAZ 
FAZ 

MELHOR 

O PMBOK detalha as ferramentas para 
analisar os custos do projeto. O PRINCE2 
cita algumas dessas ferramentas, mas não 
aborda como aplica-las. 

Gerenciar o progresso do custo do 
projeto (visão macro). 

FAZ 
MELHOR 

FAZ 
O PRINCE2 fortalece a ideia de um elo 
entre o projeto e a direção do projeto, com 
uso de relatórios gerenciais. 

Atualizar os documentos do projeto FAZ 
FAZ 

MELHOR 

Para a maioria dos processos PMBOK, há 
uma saída que se destina a atualizar os 
documentos do projeto, o que torna isso 
parte da rotina do gerenciamento do 
projeto. 

Definir as habilidades e competências 
do gerente de projeto. 

- FAZ 

O PMBOK atua sobre o gerente do 
projeto, definindo suas habilidades e 
competências. O PRINCE pressupões que 
toda a equipe de projeto, assim como o 
gerente, possui o conhecimento, 
habilidades e competências para gerenciar 
o projeto e os custos do projeto. 

Avaliar as influências organizacionais 
que incidem sobre os processos de 
gerenciamento dos custos do projeto. 

- FAZ 

No PMBOK, os ativos de processos 
organizacionais e fatores ambientais da 
empresa são entradas para os processos de 
gerenciamento dos custos do projeto. 
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Atualizar o banco de dados da 
organização. 

- FAZ 
No PMBOK para a maioria dos processos 
PMBOK, há uma saída que se destina a 
atualizar o banco de dados da organização.  

Foca nos processos de gerenciamento 
dos custos do projeto. 

- FAZ 
PMBOK tem o foco nos processos de 
gerenciamento do projeto. 

Foca nos custos do produto do projeto. FAZ - 
PRINCE2 tem o foco no produto do 
projeto 

Fonte: Autoria própria 

 

A ideia proposta nas fases inicias do estudo é tida como verdadeira: O PRINCE2 diz 

como fazer o gerenciamento do custo do projeto e pode ser complementado com o PMBOK, 

que mostra o que fazer para gerenciar os custos do projeto. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 O mercado é dinâmico e visa resultados e os projetos são os meios que as organizações 

utilizam para alcançar seus objetivos estratégicos. Através de um projeto, uma organização 

pode provocar as mudanças quais são necessárias para que ela atinja seus objetivos, sejam eles 

puramente financeiro ou sem fins lucrativos. 

O aperfeiçoamento é o caminho batido por profissionais e empresas que buscam o 

sucesso dos projetos que estão inseridos. Com isso se evidencia uma busca incessante pelo 

conhecimento e aderência às práticas e métodos que permitam incorporar valor ao produto do 

gerenciamento de projetos. E em resposta a necessidade do mercado, entidades como PMI e 

OGC estão à frente de publicações que visam atender essa demanda, introduzindo na literatura, 

publicações acreditadas e que tem se mantido por anos como referência do gerenciamento de 

projetos. 

A aderência à padrões de gerenciamento tende a elevar as chances de sucesso dos 

projetos das organizações, seja para o gerenciamento dos custos ou de qualquer outro aspecto 

de desempenho do projeto e ainda favorece ao incremento do seu grau de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

Congruente as tendências globais de gerenciamento de projetos, estão o guia PMBOK 

e o método PRINCE2, que trazem em seu conteúdo o conjunto de ações, procedimentos, 

conhecimentos, ferramentas e técnicas que podem contribuir para este gerenciamento, além de 

estarem alinhados com as melhores práticas adotadas por organizações dos mais variados 

seguimentos. 

Quanto ao gerenciamento dos custos propriamente dito, qual foi o propósito deste 

trabalho, conclui-se que tanto o guia PMBOK quanto o método PRINCE2 podem dar o suporte 

necessário para se atingir o sucesso deste gerenciamento. No entanto foi observado algumas 

peculiaridades que terão influência sob como uma entidade poderá selecionar qual padrão 

aderir. 

O PMBOK é um guia de conhecimento que permite ser aplicado para gerenciamento de 

projetos dos mais variados seguimentos, tipos, complexidade ou tamanho. Nele está contido 

uma área de conhecimento específica para o gerenciamento dos custos do projeto, com 

ferramentas e técnicas apresentadas com detalhes generosos que definem as boas práticas de 

gerenciamento dos custos do projeto e que pode ser utilizada de modo isolado, em conjunto 

com as outras áreas do PMBOK ou em conjunto com outros padrões e métodos de 

gerenciamento. 
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O PRINCE2, também preenche os requisitos de boas práticas para gerenciamento de 

projetos, sendo ele um método flexível que orienta no trabalho essencial para gerenciar projetos, 

independentemente do tipo ou da escala. Para este método o custo é um dos objetivos de 

gerenciamento, chamados de aspecto de desempenho, porém não é percebido uma área 

específica que agrupe todas as informações necessárias para o gerenciamento dos custos do 

projeto, tão pouco é detalhado os conhecimentos necessários para esta gestão, aspecto 

característico do método PRINCE2 que pressupõe que conhecimentos específicos, como 

técnicas e ferramentas, devem pertencer ao rol de conhecimentos da equipe de gerenciamento 

de projeto o que o torna uma estrutura completa e abrangente, porém menos detalhada que o 

PMBOK. 

Outra característica do PRINCE2 e que determina a conclusão deste trabalho é que este 

é um método prescritivo e define os procedimentos para o gerenciamento do projeto. Ele obriga 

a aderência integral de seus princípios e distribui os seus processos um a um ao longo do ciclo 

de vida do projeto, o que permite a visualização de todas as etapas do gerenciamento de um 

projeto, como se fosse a “receita de um bolo”. Mas por outro lado isso dificulta, ou até inibe, 

sua aplicação exclusiva ao gerenciamento dos custos ou a apenas uma área ou etapa qualquer. 

Com base no estudo realizado, este trabalho conclui que há compatibilidade entre 

PRINCE2 e PMBOK e estimula o uso destes dois padrões como literatura essencial para o 

gerenciamento de projetos. Com relação ao gerenciamento dos custos, mantem-se a 

compatibilidade, no entanto sugere-se que o método PRINCE2 seja aderido integralmente para 

o gerenciamento de projetos, respeitando seus princípios, processos e temas, e se tenha o 

PMBOK com os fundamentos complementares para o método. Nos momentos que o PRINCE2 

necessitar do conhecimento para o gerenciamento dos custos, esta área de conhecimento do 

PMBOK deverá ser introduzida ao projeto. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 As possibilidades para desdobramentos deste trabalho, são relativamente grades. Listar 

todas nessas poucas linhas seria no mínimo inviável. Contudo, seguindo o raciocínio deste 

autor, segue listado as sugestões para trabalhos futuros, pressupondo a utilização do PMBOK e 

PRINCE2: 

 Abordar outras áreas de conhecimento do PMBOK buscando seu gerenciamento dentro 

do PRINCE2. O resultado poderia ser uma comparação ou, como neste trabalho, uma 

tentativa de complementar a aplicação de uma com a outra; 

 Além do PMBOK (PMI) e PRINCE2 (OGC), existem outros métodos, metodologias e 

guias de conhecimento capazes de suportar o gerenciamento de projeto de uma 

organização. Um outro possível desdobramento deste trabalho, seria fazer esta mesma 

abordagem, comparativa ou complementar, entre outros desses padrões para 

gerenciamento do projeto. Como sugestão, este autor cita um estudo entre ICB (IPMA) 

x PMBOK (PMI) e/ou PRINCE2 (OGC); 

 Avaliar o Anexo 1 da quinta edição do PMBOK e como ele pode ser útil para uma 

organização que não possua ou queira aprimorar seus procedimentos de gerenciamento 

de projeto; 

 Fazer um estudo de caso com a aplicação do método PRINCE2 para gerenciamento de 

um projeto de uma organização que não possua um método consolidado, sendo este um 

projeto piloto e passivo de comparação dos resultados. 
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