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RESUMO 

 

O presente artigo busca enfatizar a importância da formação do custo de um projeto 

e o controle durante sua execução. Todo projeto precisa do máximo de assertividade 

no planejamento de custos para que a viabilidade do investimento possa ser 

calculada, e assim ser tomada uma decisão embasada em prosseguir ou não com o 

objetivo. 

 

Palavras-chave: 1. Controle de Custo. 2. Planejamento. 3. Variação de Custo. 4. 

Custo de Projeto. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atravessamos um período de grande recessão financeira no país, embora possamos 

enxergar pequenas reações econômicas no último ano ainda não é possível dizer 

que há um crescimento sólido. 

A crise econômica no país possui vários motivos para sua existência. Alguns 

evitáveis e outros fogem a nossa responsabilidade. O país atravessou governos que 

apoiavam e fomentavam a disponibilização de créditos para a população. Dessa 

forma incentivava a cultura do consumo em todas as classes sociais. Porém quanto 

mais o dinheiro era gasto em consumo, e não em investimentos, mais a 

inadimplência subia.  

Alheio ao incentivo do consumo veio também uma crise financeira mundial, 

principalmente nos Estados Unidos e na União Europeia que reduziram os 

investimentos externos em solos brasileiros. Com a crise externa as exportações 

reduziram significativamente e as indústrias precisaram reduzir suas atividades para 

adequar à uma menor demanda. Como em um jogo de dominó aumentou o 

desemprego, a inadimplência, empresas fecharam e entramos em um período de 

recessão nacional. 

Mediante esse cenário nada atrativo as empresas reduziram, e muito, o valor 

disponibilizado para novos investimentos (Pesquisa e Desenvolvimento, 
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infraestrutura, novos negócios, expansão) com o objetivo de conseguir manter suas 

atividades.  

Estamos vivendo uma retomada discreta destes níveis de confiança do mercado e 

investimento, porém a lição aprendida com toda esta jornada é que precisamos 

controlar com muita eficiência e seriedade todos os custos envolvendo quaisquer 

operações do negócio. Dentre essas operações estão suprimentos, investimentos, 

planejamento tributário, operação logística, departamento pessoal, enfim, tudo que 

tange ao mundo empresarial.  

Deste modo fica embasado a necessidade de estudarmos a importância do controle 

de custo dentro de um projeto, desde a fase de planejamento até a execução final. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Para que a realização de um projeto seja concluída é preciso seguir algumas etapas 

que garantam a eficiência e a eficácia dos objetivos traçados. De acordo com 

PMBOK (2013), o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às tarefas do projeto, com o intuito de atender 

aos seus requisitos, que são itens indispensáveis para o alcance do objetivo do 

projeto. São cinco os grupos de processos do gerenciamento de projetos: início, 

planejamento, execução, monitoramento / controle e encerramento. 

Este estudo visa explorar a importância do planejamento e monitoramento/controle 

para que de forma prática garanta a execução com o tempo e recursos traçados. 

Dentro de um planejamento estratégico de um projeto temos como relevantes várias 

áreas a serem monitoradas, como, escopo, tempo, custo, recursos humanos, 

qualidade, fisco, comunicação, entre outros. Porém o objetivo deste trabalho está em 

conceituar e mostrar a importância de três destas vertentes, são elas: 

a) escopo; 

b) tempo; 

c) custo. 

 

Escopo 



4 

 

  

O Escopo do projeto tem por objetivo detalhar o que o cliente está contratando, 

quais procedimentos seguir, o que está incluído, o que não está incluído, tempo, 

custo, equipe, gerente, equipamentos, serviços terceirizados, ou seja, todos as 

etapas que serão executas. Esta etapa pode ser formalizada através de uma TAP – 

Termo de Abertura do Projeto. 

De acordo com o PMBOK do PMI (2013), este documento tem por função definir de 

forma clara os limites do projeto, criar um registro de sua existência e, o mais 

importante, gerar o comprometimento e a formalização de sua aceitação pela alta 

administração da organização. O TAP é o documento que designa o gerente do 

projeto e lhe dá autoridade para planejar e executar o projeto. 

Outro documento importante para que o escopo seja totalmente conhecido é a EAP. 

Este documento traz uma decomposição de todo o trabalho a ser feito para que o 

objetivo fim do projeto consiga ser alcançado, organiza essas etapas em níveis e 

exibe graficamente os dados.  

Através da EAP pode-se acompanhar as etapas durante a execução e os detalhes 

que a compõe. Assim a pessoa ou equipe responsável por executá-la conseguem 

enxergar todas as particularidades da ação.  

 

Tempo 

A EAP não substitui a elaboração do cronograma. O cronograma contém as 

entregas, prazos e recursos. É através dele que conseguimos dimensionar se há 

atrasos ou não na execução. Dessa forma o gestor do projeto pode tomar decisões 

para melhorar a dinamicidade das atividades e, assim, garantir que os prazos finais 

consigam ser alcançados.  

É importante salientar que a EAP e o Cronograma apesar de serem ferramentas 

diferentes atuam de forma complementares. O gestor do projeto precisa acompanhar 

a execução descrita nas duas ferramentas de forma concomitante, explorando os 

detalhes e prazos e prevendo possíveis gargalos que possam atrasar a conclusão.  

 

Custo 

Como já citado anteriormente, o momento de crise no país nos obriga, ainda mais, a 

termos orçamentos muito precisos e bem monitorados durante a execução. É 

através de um orçamento detalhado, munido de informações contundentes, que o 
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projeto será analisado e aprovado mediante o poder de investimento da empresa e 

viabilidade do negócio. 

Utilizando o escopo detalhado, EAP, cronograma, desenhos técnicos e 

especificações de cada atividade é possível orçar de forma eficaz o custo de cada 

etapa, consequentemente, do projeto como um todo. 

Segundo Limmer (1997),  

“um orçamento pode ser definido como a determinação dos gastos necessários para 

a realização de um projeto, de acordo com um plano de execução previamente 

estabelecido [...] O orçamento de um projeto baseia-se na previsão de ocorrência de 

atividades futuras logicamente encadeadas e que consomem recursos, ou seja, 

acarretam custos que são, geralmente, expressos em termos de uma unidade 

monetária padrão, sendo, pois, basicamente uma previsão de ocorrências 

monetárias ao longo do prazo de execução do projeto”. 

 

Para a correta orçamentação das atividades é preciso fazer um levantamento de 

quantitativos preciso. Esse processo tem por objetivo apurar quantidades de 

serviços e materiais necessários para executar as atividades detalhadas na EAP e 

desenhos técnicos visando cumprir os prazos estabelecidos pelo cronograma. Pode-

se usar mais de um método para isso, sendo eles, histórico da empresa, índices de 

mercado, tabelas de referências, etc. Sempre deixando documentado a forma 

escolhida.  

A partir daí as cotações de mercado ou utilização de tabelas de referência (Cicro, 

DNIT, entre outras) são aplicadas às quantidades levantadas e o orçamento sintetiza 

em valores todas as etapas do projeto. 

 

Controle 

A partir de uma EAP bem construída, com levantamento de quantitativos detalhada e 

cronograma aprovado temos então a missão de controlar os prazos e orçamentos 

previstos durante a execução. Para tal, precisamos ter a ciência do que é custo e 

como estes custos estão compondo o montante total da obra.  

Custo é todo gasto efetuado pela empresa na elaboração de produtos, aquisição de 

mercadorias ou na prestação de serviços. 

Para Leone (2010) a contabilidade de custos olha os custos de maneira diferente 

para produzir informações que atendam às necessidades gerenciais, estabelece 
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vários sistemas de custos e adota diferentes critérios de avaliação, cálculo e 

alocação para fornecer informações especificas exigidas por ambientes de produção 

e de administração em constante mutação. 

É importante definir também o método que mais se adéqua à composição do custo 

da execução de uma obra, ou seja, depois de feito o orçamento com bases definidas 

durante a execução é preciso utilizar, preferencialmente, o Custeio por Absorção 

para garantir a alocação de todos os recursos demandados. 

De acordo com o estudo de Sato (2008) o sistema de custeio por absorção consiste 

na verificação de todos os custos envolvidos da produção dos bens ou serviços 

prestados, sejam eles fixos ou variáveis. Portando além dos custos de produção 

como matéria prima, mão de obra e outros, os custos indiretos como manutenção, 

planejamento, controle de qualidade entre outros, também são rateados dentro do 

custo do produto seguindo o critério estabelecido pela empresa. 

Dessa forma o controle é feito por centros de custo nos sistemas de ERP da 

empresa e programas específicos de gerenciamento de projeto. O importante é que 

todos os gastos com o planejamento e execução devem ser especificados com 

algum código que seja direcionado para o projeto em questão. E esses lançamentos 

irão compor o custo total através dos totalizadores. 

 

Figura 01: Custo por Absorção. 

 

Mediante todo esse processo, o controle do gerente de projeto, de fato, precisa ser 

feito através de medições e comparações com o que foi planejado. Essas medições 

precisam ser frequentes para que caso seja identificado algum desvio, tanto de custo 

quanto de prazo, ainda seja possível implementar algum plano de ação para que o 

resultado final não seja comprometido nessas vertentes. 
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Um método muito utilizado para controle de custo e prazo é a Curva S. É possível 

avaliar o andamento da execução do projeto de forma gráfica e conforme análise, 

tomar decisões que retomem o andamento do projeto conforme planejado.  

Após a aprovação do orçamento e cronograma é possível traçar a linha base do 

gráfico. O gráfico traz no seu eixo vertical o Custo Acumulado no projeto e no eixo 

horizontal o Tempo de Execução. Normalmente, a representação gráfica assume o 

formato de um S, isso porque a fase de construção (intermediária) concentra a maior 

parte dos gastos quando comparada ao planejamento (fase inicial) e encerramento 

(fase final).  

As medições periódicas revelarão o andamento do tempo e custo reais, e, estas 

medições formarão a linha do “realizado acumulado”. Abaixo está uma 

representação da curva S para que seja possível exemplificar as análises a serem 

feitas. 

 

Figura 02: Curva “S” de um projeto. Disponível em 

https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/administracao-

pmbok/47454  

 

No gráfico acima podemos ver a linha base (VP – Valor Planejado), conforme as 

medições vão acontecendo traça-se a linha de Custos Reais e a linha de Valor 

Agregado. 
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A linha de Custos Reais simboliza o quanto em valor foi gasto em relação ao tempo. 

Neste caso na linha de “corte” podemos ver que o Valor Acumulado gasto está 

acima do Planejado (VP).  

Já a linha VA – Valor agregado representa o quanto do projeto está finalizado em 

relação ao tempo. Ou seja, considerando o cronograma planejado deveria estar 

pronto determinadas atividades. No gráfico exemplo, observa-se que o Valor 

Agregado, ou, as etapas concluídas não estão conforme o plano.  

Através desta análise podemos ver que o projeto está com sérios problemas de 

execução considerando o que foi determinado em cronograma e orçamento. O 

tempo de execução das atividades está atrasado, caracterizado pela linha VA e o 

orçamento está acima do previsto, linha CR. O gerente de posse dessas 

informações pode decidir se precisa ou não de um plano de ações para corrigir o 

andamento do projeto.  

Com este exemplo observa-se a importância que o gerenciamento de custo e prazo 

possui para que a execução consiga atingir a meta. É possível também através 

dessa metodologia traçar uma tendência para o curto e médio prazo. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou que tão importante quanto um planejamento efetivo do 

projeto, abrangendo todos os pontos detalhadamente (escopo, desenhos técnicos, 

levantamento de quantitativos e orçamentação), é também um acompanhamento de 

custo e prazo que dê dimensão exata do status do projeto durante sua execução.  

Usar metodologias de controle, como a curva “S”, possibilita enxergar o andamento 

do realizado frente ao orçado. Caso seja identificado desvios de prazo ou orçamento 

pode-se implementar ações para que sejam corrigidos gargalos, e, possibilitem que 

a execução do projeto consiga ser cumprida conforme o planejamento. Porém, para 

isso, é necessário que sejam feitas medições efetivas, com intervalos mínimos, para 

que as ferramentas de controle permitam tomar decisões, a tempo e a ordem, para 

que seja possível retomar o controle das atividades corretamente. 

Deve apresentar de forma sintética os resultados da pesquisa, salientando a 

extensão e os resultados de sua contribuição, bem como seus méritos. Deve basear-
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se em dados comprovados. Deve incluir, antes de tudo, uma resposta para a 

problemática do tema proposto. 
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