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RESUMO 

 

Por trás da produção/edição de vídeos que são publicados em sites como o Youtube, 
existem pequenos projetos que caminham em quase todas as áreas de conhecimento do 
PMBOK, e controlar seus custos e fazer corretamente o orçamento se torna essencial, pois 
o retorno de cada vídeo, quando existe, é pequeno e de longo médio prazo.  
 
O presente estudo trabalhará através das ferramentas do PMBOK de gerenciamento de 
Custos e Orçamentos para organizar e controlar os custos envolvidos na nos projetos de 
produção de vídeos de curta duração divulgados via web. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil no período de 2003 a 2013 houve um crescimento de 38,4% no uso da internet, 

chegando a um total de 105 milhões de usuários ativos, sendo o 5º país em número de 

usuários, tendo 51,6% da população ativa na rede mundial de computadores conforme 

dados do Banco Mundial , e a estimativa é que no final de 2015 chegue a 107 milhões de 

usuários, chegando a 4ª posição, ultrapassando o Japão, segundo pesquisas do IBOPE 

MEDIA. 

 

Segundo Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope/NetRatings, o ritmo 

de crescimento da internet brasileira é intenso. A entrada da classe C para o clube dos 



internautas deve continuar a manter esse mesmo compasso forte de aumento no número de 

usuários residenciais.  

 

Com todo esse potencial e crescimento a internet passou a ser em 2014 segundo 

reportagem publicada em 07/03/2014 no site G1.com o segundo meio de informação mais 

utilizado do país, a frente do rádio e atrás apenas da televisão.  Segundo a “Pesquisa 

Brasileira de Mídia 2014 – Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira” 

divulgada pelo IBOPE no dia 07/03/2014, foram citados os sites mais acessados pelos 

brasileiros, sendo dois deles o foco deste artigo, o Youtube e o Facebook. 

 

A motivação deste artigo é a utilização da engenharia de custos e orçamento aplicada a 

criação de vídeos automotivos que são lançados por meio do canal XPTO alocado no site 

YouTube (tradicional site de vídeos online).  O site Facebook também tem papel chave ao 

canal, pois é o o site mais acessado no país conforme pesquisa do IBOPE citada e também 

porque o mesmo é integrado ao Youtube,  facilitando assim a divulgação dos vídeos do 

canal XPTO inseridos no Youtube.  

 

As ferramentas da engenharia de custos passam a ser essenciais para cada vídeo lançado, 

pois os processos envolvidos na gravação dos vídeos seguem passo a passo as áreas de 

conhecimento do PMBOK 5ª edição.  Ter o conhecimento, controle e direcionamento dos 

custos de cada projeto/vídeo é um passo importante, já que, o canal XPTO é visto como 

investimento por parte dos sócios criadores, que tem como objetivo a médio prazo de 

receber patrocínios e anúncios publicitários em seus vídeos, tornando o canal uma forma de 

lucro e receita para seus sócios. Outra forma de receita gerada pelos vídeos é pelo numero 

de visualizações que cada vídeo tem, os sócios do canal XPTO acreditam quanto maior a 

qualidade dos vídeos, mais visualizações os mesmos terão, sendo assim a qualidade dos 

vídeos apresentados tem que ser mantida e aprimorada. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo o PMBOK, existem 4 elementos necessários para se ter um gerenciamento 

adequado dos custos,  que são planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, 

determinar o orçamento e controlar os custos. 

  

 



Todos esses processos se interagem entre si, e com outras áreas de conhecimento. 

Conforme o PMBOK em projetos de escopo menor no qual a criação dos vídeos se 

enquadram a estimativa e o e o orçamento de custos serão vistos de uma forma única, pois 

serão efetuados por uma única pessoa em tempo curto.  

 

Os 4 elementos, são extremamente importantes para um bom gerenciamento dos custos os 

itens: Entradas, Ferramentas e técnicas  e as saídas.  

 

As entradas são mecanismos utilizados para em cada processo que fornecem dados ou 

informações referentes ao projeto, como calendário dos recursos, escopo, riscos, etc.. As 

ferramentas e técnicas podem ser estimativas de três pontos, custos relacionados a 

qualidade entre outros. Já as saídas são produtos, que podem ser previsões orçamentárias, 

estimativa de custos e etc. 

 

As tarefas de estimar e controlar os custos demandam maior esforço no projeto, já que as 

medições podem ser complexas e os riscos e imprevistos são altos, e tornam um ponto 

chave para que seja feito um bom  gerenciamento.  

 

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

recursos necessários para completar as atividades do projeto. O gerenciamento dos custos 

projeto deve considerar também o efeito das decisões de projeto no custo recorrente 

subsequente do uso, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto. ... 

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

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

custos para que o desempenho dos mesmos seja eficiente e coordenado.” (PMBOK 5º 

Edição) 

 

No caso do canal XPTO, cada vídeo produzido é tratado como um projeto, e todo recurso 

disponível para gravação de cada vídeo vem diretamente de seus sócios, pois ainda não há 

investidores e patrocinadores (partes interessadas), uma boa definição dos custos na fase 

inicial do planejamento dos vídeos afeta diretamente o desempenho do trabalho que será 

lançado. 

 

 

 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS (OU DESENVOLVIMENTO) 

 

3.1 Escopo aliado ao custo 

 

Quando o escopo não está bem detalhado e documentado, há grande possibilidade de 

ocorrerem desgastes entre as partes envolvidas; o projeto apresentará divergências dos 

itens definidos na tríplice restrição (escopo, prazo, custo) e o balanceamento destes três 

fatores afetam a qualidade do projeto (GONÇALVES, 2009). 

 

No escopo dos vídeos que serão produzidos pelo canal XPTO é necessário um bom 

gerenciamento de mudanças que podem ocorrer no decorrer do prazo de preparação do 

vídeo ate o lançamento dele na internet. Elas podem envolver alterações prazos, qualidade 

e principalmente no custo dos vídeos. 

 

Poderiam ter outras possibilidades de existir escopo e custos mal definidos, por exemplo 

uma dos gestão de riscos de projetos de gravação dos vídeos, porem como os projetos 

referentes a esse artigo são de curta duração, não serão considerados.  

 

Executar e finalizar os vídeos no prazo planejado, com o custo orçado e da forma como 

conteúdo e qualidade da qual os espectadores do canal XPTO, patrocinadores e 

idealizadores desejam é o que se espera de qualquer vídeo no qual cada novo vídeo é 

tratado como projeto, mas, mudanças podem ser necessárias e, muitas vezes, inevitáveis. 

Assim, é importante que toda equipe que participa do desenvolvimento de um novo vídeo 

tenha um amplo conhecimento sobre o escopo e custos que compõe seu orçamento para 

cada vídeo e tenha domínio e sinergia para promover alterações no projeto que não 

prejudiquem o andamento ou qualidade dos mesmos. 

 

3.2 O Gerenciamento de Custos 

 

Para que cada vídeo seja concluído dentro do orçamento previsto, os sócios do canal XPTO 

precisam inicialmente identificar os envolvidos no processo de elaboração dos vídeos, local, 

viabilidade de gravação dos mesmos. As partes interessadas poderão apoia-lo no 

entendimento de como o custo foi inicialmente calculado para que as informações sejam 

utilizadas em prol do planejamento dos vídeos. 

 



O planejamento dos custos ocorre no início do planejamento dos vídeos e fornece a 

estrutura para os processos do gerenciamento dos custos visando desempenho eficiente e 

sem surpresas. 

 

“O gerenciamento dos custos do projeto incluem os processos envolvidos em estimativas, 

orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado.” (PMI, 2013). 

 

Segundo Guia PMBOK 5ª edição (PMI, 2012), os processos de gerenciamento dos custos 

do projeto inclui em primeiro lugar a estimativa dos custos, ou seja, recursos necessários 

para finalizar as atividades de cada vídeo, que serão consumidos dentro do prazo. A 

precisão das estimativas aumenta a medida que a equipe se envolve com os detalhes de 

cada vídeo. 

 

A seguir no gerenciamento de custos é determinar o orçamento visando agregar os custos 

estimados das atividades para estabelecer uma linha de base autorizada dos custos, 

conhecida como curva S. 

 

O último passo é o de controlar os custos, monitorando o andamento de cada vídeo 

produzido para atualização do orçamento e gerenciamento das mudanças realizadas nas 

linhas de base dos custos. Atualizar o orçamento envolve a documentação de custos reais 

gastos até o momento. 

  

É importante ter em vista que esses processos interagem entre si e com os processos de 

outras áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK. Para 

realização dos mesmos é necessário conhecer suas entradas, ferramentas e saídas, 

adaptando às práticas PMBOK aos projetos realizados. 

 

Para que cada vídeo do canal XPTO seja eficiente, é necessário um plano de 

gerenciamento dos custos. Esse plano deverá considerar os requisitos das partes 

interessadas e deverá se preocupar com o custo dos recursos necessários para completar 

as atividades de cada vídeo. 

 

As estimativas de custos podem ser influenciadas por diversos fatores.  Como cada vídeo 

tem certa similaridade as informações históricas são exemplos que podem fornecer dados 

importantes para se estimar os custos. Outros exemplos de ferramentas de estimativa de 

custos são as técnicas de estimativas análogas, paramétricas, bottom-up e de três pontos. 



Porem pela simplicidade, tempo e baixo custo de cada vídeo lançado não são consideradas 

pelo canal XPTO. 

 

As maiores causas de falhas no gerenciamento de custos podem ser de elementos externos 

ao processo de custos. Alguns exemplos são: interpretação inadequada do vídeo a ser 

realizado, cronograma mal definido, fracasso na avaliação de riscos e parâmetros de 

qualidade mal estabelecidos. 

 

3.3 O controle de custos 

 

O acompanhamento e controle dos custos de cada vídeo produzido são tão importantes 

quanto o seu planejamento, já que apenas realizar um bom planejamento não é suficiente. É 

necessário o controle frequente e minucioso dos custos de um projeto, a fim de respeitar as 

premissas previstas no orçamento e evitar variações que possam afetar a continuidade do 

projeto e o capital dos investidores. 

 

À medida que a complexidade da produção dos vídeos aumenta, aumenta também a 

necessidade do controle dos custos do projeto, integrado com o controle do escopo e do 

prazo. Controlar os custos do projeto inclui diversos fatores como: assegurar que as 

solicitações de mudança sejam realizadas de forma em que os gastos não ultrapassem os 

recursos financeiros disponíveis, monitorar o desempenho de custos e suas variações a 

partir da linha de base de custos, bem como monitorar o desempenho dos trabalhos em 

relação aos recursos financeiros utilizados, dentre outros. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste mercado de forte competição e da crescente necessidade de produzir mais, com 

qualidade e com menos recursos, é essencial para o canal XPTO adotar novos 

procedimentos capazes de dinamizar o trabalho e evitar custos. No cenário cercado por 

incertezas, e forte concorrência a metodologia de gestão de custos ganha força e os 

processos explicitados nesse artigo são de grande valia a XPTO tanto para outros canais 

semelhantes. O Guia PMBOK (PMI, 2013) surge nesse contexto para facilitar o dia a dia dos 

novos projetos/vídeos. 

 

É sempre importante registrar as lições aprendidas, para que os futuros vídeos sejam de 

qualidade, possam melhorar seus orçamentos e obter custos cada vez menores. 

 



5 CONCLUSÕES 

 

Como o canal XPTO de criação e divulgação dos vídeos é uma iniciativa com capital próprio 

entre seus sócios, é sempre importante registrar as lições aprendidas em bancos de dados, 

para que seus projetos futuros sejam confiáveis, possam melhorar seus orçamentos e 

custos cada vez mais baixos e controlados, para num futuro se tenha um valor lucrativo para 

venda de espaço nos vídeos para anunciantes e patrocinadores . 

 

É importante que o a equipe do canal XPTO estejam atentos à Linha de Base dos Custos, 

os requisitos de recursos financeiros e as informações sobre o desempenho do trabalho.  

 

É importante ter uma postura profissional capaz de minimizar desperdícios financeiros e 

maximizar a eficiência na gestão dos recursos dos projetos, seguindo os requisitos e escopo 

definidos, pois o capital de cada vídeo vem apenas do capital próprio de cada sócio do canal 

XPTO. 
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