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RESUMO 

 

Na elaboração de orçamentos de grandes projetos de engenharia os conceitos de 

contingência, imprecisão, allowance e acuracidade são frequentemente confundidos. Este 

trabalho apresentou os conceitos de cada um destes termos, com foco nos projetos de 

engenharia, além de traçar os paralelos entre acuracidade versus contingência e imprecisão 

versus contingência.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Durante a elaboração do orçamento de grandes projetos, dependendo da fase de 

desenvolvimento da Engenharia, os conceitos de contingência, imprecisão, allowance e 

acuracidade podem se misturar e muitas vezes não ficam claros para quem deveria 

determiná-los. Sendo assim, alguns projetos podem ter provisões de verbas duplicadas ou 

esquecidas devido à falta de clareza dos conceitos. É importante que os responsáveis pela 

elaboração de orçamentos saibam distinguir, calcular e aplicar corretamente estas verbas 

em concordância com o avanço da Engenharia e da fase do Projeto. 

 

A Contingência é uma verba que faz parte do valor calculado da estimativa, ou seja, o seu 

gasto será controlado pelo projeto.  



A Acuracidade, ou grau de precisão do Projeto, apenas fornece informações para a 

composição das reservas estratégicas que a empresa investidora, proprietária do 

empreendimento terá que fazer.  

 

Os Allowances são verbas que devem ser adicionadas na base da estimativa para cobrir 

itens que conhecidamente fazem parte do projeto, porém não foram quantificados pela 

Engenharia. Estas verbas são adicionadas na base da estimativa e, portanto não devem ser 

incluídas na verba de contingências do Projeto. 

 

As Imprecisões são decorrentes da variação de custos ou quantidades, em função do nível 

das cotações realizadas ou do esforço de cada disciplina no desenvolvimento do projeto. O 

acréscimo de quantidade pode ser necessário para cobrir perdas de materiais durante a 

montagem ou ajustar os “material take-off”. As imprecisões são definidas em % aplicados 

sobre a quantidade ou custo, em determinadas linhas do orçamento e transformadas em 

valor, que poderão compor a linha de Contingência do projeto ou serem tratadas 

independentemente pelo Controle do Projeto. 

 

Esses conceitos estão presentes em diferentes fases do projeto e podem ser calculados por 

meio de métodos probabilísticos ou determinísticos. A experiência do especialista também 

influencia nas estimativas e procedimentos adotados.  

 

Este artigo busca, através de pesquisas em procedimentos e normas nacionais e 

internacionais, esclarecer os conceitos e identificar faixas de contingências, imprecisões e 

allowances praticadas por disciplinas em cada fase do projeto (FEL 1, 2 ou 3). Inicialmente é 

apresentado cada um dos conceitos isoladamente, apresentando valores de aplicações 

práticas. Em seguida é feita uma análise integrada, incorporando os conceitos às fases do 

projeto. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O desenvolvimento de um projeto pode ser dividido em diferentes fases com o objetivo de 

avaliar a viabilidade técnica e econômica do projeto e avançar na sua execução à medida 

que cada etapa se mostra viável. Existem diferentes padrões de classificação de estimativas 

em função do seqüenciamento dessas etapas, conforme apresentado na tabela 1. 

 

 

 



Tabela 1: Comparação entre diversos padrões de Classificação de Estimativas 
 

 

Fonte: do autor. 
 

Ao avaliar a viabilidade de cada etapa os custos sofrem influência direta dos conceitos de 

contingência, imprecisão, allowance e acuracidade, sendo que equívocos na aplicação dos 

mesmos podem comprometer os resultados. Sendo assim, cada um dos conceitos será 

apresentado isoladamente, discutindo-se as metodologias de cálculo, a fim de subsidiar uma 

análise comparativa aplicada às etapas do projeto.  

Ao longo desse artigo será utilizada a metodologia FEL devido a sua abrangência e maior 

difusão no ambiente da Engenharia. Será citado também a Simulação de Monte Carlo 

aplicado ao cálculo das Contingências e Imprecisões. 

 

2.1  Metodologia FEL 

 

A metodologia Front End Loading (FEL) foi desenvolvida pelo Independent Project Analysis 

(IPA) e visa esclarecer os objetivos empresariais e potencializar o alinhamento estratégico 

entre as iniciativas e esses objetivos, visando otimizar a produtividade através da eliminação 

de investimentos em projetos não rentáveis e desalinhados com a estratégia do negócio.  

 

A metodologia é dividida em três fases sequenciais distintas (FEL 1, FEL 2 e FEL 3), com 

portões que definem o ponto de transição de uma fase para outra (Portões 1, 2 e 3). Os 

portões ou “Gates” representam o momento em o projeto deverá ser aprovado para a 

próxima fase, podendo ser retornado para melhor definição ou cancelado. 

 



A primeira fase, FEL 1, visa identificar, desenvolver e avaliar uma oportunidade de 

investimento através da análise de atratividade do negócio e do entendimento quanto ao 

alinhamento do projeto com a estratégia e necessidades da empresa. 

 

A segunda fase, FEL 2, tem o intuito de desenvolver as alternativas  aprovadas no Portão 1, 

após desenvolvimento do FEL 1, com o objetivo de selecionar aquele que apresente maior 

retorno para a organização. Nesta fase são realizadas as principais definições de 

engenharia conceitual sobre o processo produtivo, os estudos de trade-off e um melhor 

detalhamento das premissas e dados econômicos do projeto. 

 

A terceira fase, FEL 3, visa aprofundar as alternativas aprovadas no Portão 2, após 

desenvolvimento do FEL 2, com o objetivo de planejar a execução do empreendimento e 

confirmar o atendimento dos objetivos do projeto. Nesta fase são realizadas a elaboração do 

planejamento para a construção, a definição da estimativa de investimento para autorização 

da implantação, desenvolvimento da engenharia básica e planos para execução do projeto. 

 

O IPA defende que, nas fases FEL, os gastos são de 5% a 10% do valor total do projeto e a 

influência dessas etapas no custo total do projeto é superior a 90%. 

 

Em função do nível de informação disponível em cada fase do Projeto, não é possível se 

fazer o cálculo da imprecisão e allowances nas fases iniciais. A Tabela 2 mostra o que é 

possível se determinar em função do avanço da Engenharia 

 

Tabela 2: Cálculo Imprecisão e Allowances por fase do projeto 
 

Fase do Projeto Imprecisão Allowances Contingência  Acuracidade 

FEL 1 Não Não Sim Sim 

FEL 2 Não Não Sim Sim 

FEL 3 Sim Sim Sim Sim 

Fonte: do autor. 
 

2.2  Simulação de Monte Carlo 

 

O método de Monte Carlo surgiu através do Projeto Manhattan, na Segunda Guerra 

Mundial, pelo matemático John Von Neumann, que envolvia a simulação direta de 

problemas de natureza probabilística relacionada com o coeficiente de difusão de nêutrons 

quando submetidas a um processo de fissão nuclear. 



O método consiste em uma técnica para simular fenômenos probabilísticos por meio da 

geração de números randômicos atribuídos às variáveis independentes simulando cenários 

e possíveis resultados das variáveis dependentes e posterior cálculo da probabilidade de 

determinado valor esperado. 

A essência da Simulação de Monte Carlo é estabelecer uma distribuição de probabilidade à 

qual responde as variáveis aleatórias para o risco analisado; simular eventos em n vezes 

dessas variáveis, tamanho suficientemente grande que reflita a confiança desejada; analisar 

estatisticamente os resultados obtidos.  

 

3  CONCEITOS  

 

3.1  Acuracidade 

 

Acuracidade é uma medida de como uma estimativa dos custos será diferente do resultado 

final efetivo. A acuracidade é definida por faixas, normalmente percentual,  no qual o 

resultado final deverá estar dentro da estimativa, de acordo com o intervalo de confiança 

que as percentagens representam. 

Para projetos industriais a AACE (Associaton for the Advancement of Cost Engineering) 

definiu uma matriz com cinco classes de estimativas, de acordo com o nível de definição do 

projeto, no qual a faixa de acuracidade esperada é definida para cada classe, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1: Matriz de classificação de estimativas de custo para projetos industriais 

 
Fonte: AACE, 2005 



3.2  Allowance 

 

Para estimativas de custo, Allowances é definida pela AACE como recursos incluídos nas 

estimativas para cobrir o custo dos requisitos conhecidos, mas não definidos para uma 

atividade individual, item de trabalho, conta ou sub-conta. 

Adicionalmente são incorporadas à estimativa “allowances” por disciplina e que consiste em 

uma verba destinada a cobrir itens, que devido ao esforço de engenharia aplicado até o 

momento, ainda não foram suficientemente detalhados, uma vez que serão trabalhadas com 

mais profundidade nas fases seguintes do projeto.  

 

Allowances podem ser usadas para cobrir: 

 Desenvolvimento / Incremento de Projeto; 

 Aumento de quantidades; 

 Perdas durante a montagem. 

 

A Tabela 2, abaixo, exemplifica alguns itens tratados na rubrica “allowances”, porém não 

está limitado aos mesmos. Os valores estimados das “allowances” podem variar para mais 

ou para menos conforme esforço da engenharia aplicada ao final dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Tabela 2:  Allowance por área de engenharia 

DISCIPLINA ALLOWANCE

Infraestrutura
Serviços por administração não previstos nas planilhas de quantidades, estradas de serviço, estudos 
topográficos e geológico-geotécnicos complementares. Inclui também drenagem de fundo de pilha, 
sinalização vertical, fechamento de área de bota-fora e proteção de talude com biomanta.

Obras Civis 
Serviços por administração não previstos nas planilhas de quantidades, reforço e adequação de projeto 
em função de DF's, estudos topográficos e geológico-geotécnicos complementares, aterramento, rede 
de dutos subterrâneos/caixas de passagem.

Arquitetura
Mobiliário não explicitamente descrito nas planilhas, equipamentos/mobiliários de cozinha e 
ambulátorio, prateleiras/pallets para almoxarifado, interconexão das instalações tais como iluminação, 
água e esgoto.

Mecânica  
Equipamentos de oficina, pontes rolantes e talhas de oficina, tonelagem adicional de peso de solda em 
caldeiraria e reforço para transporte, equipamentos móveis de apoio de oficina, bancadas industriais de 
oficina.

Elétrica   Acessórios e miscelâneas elétricas não listadas e materiais elétricos.

Estrutura Metálica
Adicional de peso de solda, miscelâneas, pipe rack e cable rack não listados quando aplicáveis, reforço 
e adaptação de estruturas em função de DF's. 

Tubulações 
Suporte para tubulações, tubulações de pequeno diâmetro, conexões e válvulas não listadas, rede de 
esgoto externa.

 

Fonte: Do autor, 2015 



3.3  Contingência 

 

Contingência é definida pela AACE como a quantidade adicionada a uma estimativa de 

custos para cobrir itens, condições ou eventos nos quais o estado, ocorrência ou efeito é 

incerto e que a experiência mostra que provavelmente resultará em custo adicional. Este 

custo adicional normalmente é estimado utilizando análises estatísticas ou julgamento 

baseado em experiências passadas. Contingência normalmente exclui principais mudanças 

no escopo, tais como mudanças na especificação do produto final, capacidades, tamanhos 

de construção e localização do ativo ou projeto; eventos extraordinários, como grandes 

greves e desastres naturais; reservas gerenciais; e efeitos de escalação de preços e 

variação cambial. 

 

Contingência é uma provisão para cobrir custos de interfaces e custos indefinidos que irão 

incorrer ao longo da execução do projeto, mas que não podem ser definidos 

satisfatoriamente com os dados e informações que estão disponíveis no momento em que 

as estimativas são preparadas.   

A verba de contingência pode ser definida através de métodos determinísticos ou 

probabilísticos. Para estudos de nível FEL 1 e FEL 2, como estamos ainda em fase inicial da 

Engenharia, adota-se o método determinístico, baseado na experiência do especialista em 

estimativa, considerando-se as informações técnicas disponíveis para o empreendimento. A 

partir de estudos de nível FEL 3, com o avanço da Engenharia, pode-se calcular a 

contingência baseado na imprecisão observada por cada disciplina e na análise de riscos do 

projeto. De posse destes dados pode-se calcular a contingência através da Simulação de 

Monte Carlo, apresentada no item 2.2. 

 

Para se determinar a verba de Contingência, podem-se utilizar diferentes metodologias 

aplicadas para cada fase de desenvolvimento do projeto. Normalmente aplicam-se os 

métodos conforme a Tabela 3.  

 

Tabela 3:  Método de cálculo de contingência por fase de projeto  

Fase do  
Projeto 

Método de Cálculo  
da Contingência 

Ordem de Magnitude Fatoração 

Conceitual Determinístico 

Básico Probabilístico 

Definitivo Probabilístico 
          Fonte: Do autor, 2015 



 

Na fase de Ordem de Magnitude aplica-se o percentual definido pelo orçamentista ao 

somatório dos custos diretos + indiretos, incluindo os impostos. O range aplicado é de 25% 

a 40%. 

Na fase de projeto Conceitual o orçamentista determina o percentual a ser aplicado em 

função das características do projeto, podendo aplicar percentuais diferentes sobre o custo 

de equipamentos, pacotes tecnológicos, obras e montagens. O range aplicado é 15% a 

25%. 

A partir da fase de projeto Básico deve-se utilizar o método probabilístico, baseado nos 

custos apresentados na Análise de Riscos do projeto e utilizando-se a Simulação de Monte 

Carlo. A provisão de risco (Risc Allowance) é uma verba destinada a cobrir os custos 

referentes à ocorrência, durante a execução do projeto, de possíveis riscos identificados e 

analisados nas etapas de planejamento e iniciação do projeto. 

Existe ainda Reserva de Gerenciamento (Management Reserve), que é uma verba 

destinada a cobrir os custos que não foram previstos no projeto. Usualmente, o Sponsor do 

projeto é o responsável pela aprovação deste valor. 

 

3.4  Imprecisão 

 

Para definição do custo a ser acrescido na estimativa em função da Imprecisão, deve-se 

avaliar a qualidade da fonte de informação quanto aos preços e quantitativos. A partir daí, 

basta definir o percentual da Imprecisão em função do grau de certeza que o orçamentista 

tem em relação ao valor estimado para cada item. A tabela 4, abaixo, mostra a variação do 

percentual de imprecisão a ser adotado a partir da fonte de informação utilizada para cada 

rubrica. Esta tabela é orientativa e deve ser customizada para cada empresa, levando-se em 

consideração a experiência do orçamentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 4: Variação do percentual de imprecisão 

 RUBRICA FONTE DE INFORMAÇÃO IMPRECISÃO 

EQUIPAMENTOS 

Cotação firme 5% 

Cotação "budgetary"  10% 

Banco de Dados atualizado 15% 

Custo baseado em 
equipamento similar 

20% 

MATERIAIS 

Quantitativo definitivo 5% 

Quantitativo preliminar 10% 

Custo estimado por índices 15% 

OBRAS CIVIS 

Materiais e Serviços definidos a 
partir do projeto completo 

5% 

Materiais e Serviços definidos a 
partir do projeto arquitetônico 

10% 

Materiais e Serviços definidos a 
partir da planta de situação 

15% 

Custo por m2 20% 

MONTAGEM  
ELETROMECÂNICA 

Cotação firme com Montadora 
qualificada 

5% 

Cotação "budgetary" com 
Montadora qualificada e 
quantitativos preliminares 

10% 

Custo unitário de Banco de 
Dados ou CPU e quantitativos 
preliminares 

15% 

Custo estimado por índices 20% 
       Fonte: Do autor, 2015 

 

 

 

 

 

 



4.                               ANÁLISE DOS CONCEITOS APLICADOS ÀS FASES DE PROJETO 

 

4.1  Acuracidade versus Contingência 

 

É muito importante não confundir Acuracidade com Contingência, pois a Contingência faz 

parte do valor calculado da estimativa, enquanto a acuracidade apenas informa a 

necessidade de reservas estratégicas por parte do responsável pelo empreendimento. 

 

Existem diversas classificações para se enquadrar uma estimativa, baseado nos padrões 

internacionais definido por entidades com IPA, AACE, ANSI, ASPE e em procedimentos de 

empresas especializadas em Projeto. A tabela 5, abaixo, busca fazer uma correlação entre 

os ranges de Acuracidade e Contingência a partir da Fase do Projeto e classe da estimativa. 

 

Tabela 5: Correlação entre ranges de acuracidade e contingência 
Fase do 
Projeto

AACE Class Acuracidade
Range da 

Contingência
Método de Cálculo 

da Contingência

Ordem de Magnitude Classe 5  -30% / +50% 25% a 40% Fatoração

Conceitual Classe 4  -20% / +30% 15% a 25% Determinístico

Básico Classe 3  -10% / +15% 5% a 15% Probabilístico

Definitivo Classe 2  -10% / +10% 5% Probabilístico
 

Fonte: Do autor, 2015 
 
 
4.2  Imprecisão versus Contingência 

 
A contingência é um capital adicionado à estimativa de base do CAPEX que não está 

associada a nenhum item específico do projeto, devendo ser realizado durante a execução 

do empreendimento, enquanto que a imprecisão está associada a itens específicos do 

orçamento. 

A Tabela 6, abaixo, resume as principais características a distinguir imprecisão e 

contingência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6: Principais distinções entre imprecisão e contingência 

 
Fonte: Do autor, 2015 

 

 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

Quando é concluída a estimativa de um projeto e é feita a apresentação para o cliente, 

normalmente os itens que são mais debatidos são as verbas de caráter subjetivo, tais 

como as abordas neste artigo: Contingência, Imprecisão, Acuracidade e Allowances.  

Quando somadas, estas verbas têm um impacto importante no total do investimento e, 

muitas vezes, pela necessidade de viabilizar economicamente a implantação do projeto, 

o cliente tende a discutir e pressionar o especialista em orçamentos para “ajustar” estas 

verbas de forma que o valor final do empreendimento caiba dentro do estudo de 

viabilidade econômica do Projeto. Cabe ao especialista ter a certeza e a convicção de 

que os valores apresentados estão embasados em informações técnica e nas melhores 

práticas de engenharia para evitar desgastes com o cliente. 
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