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A crescente busca pela maximização dos lucros das empresas que 

aplicam relevantes somas de recursos monetários em projetos de 

médio e grande porte tem exigido dos gestores de projetos e 

particularmente do gestor do custo aplicação de técniccas e 

ferramentas para medida de desenvolvimento de performance do 

projeto em relação a evolução do custo e do prazo do projeto, relação 

entre o valor monetário que foi orçado no plano de gestão de custos, o 

valor que foi realmente efetivado para se executar as atividades 

previstas no escopo, e o valor agregado ao projeto no instante efetivo 

da aferição. Na indústria aeroespacial onde o detalhamento do escopo 

e o sequenciamento das atividades para geração da Estrutura da 

Distribuição do Trabalho - WBS são de difíceis detalhamentos o 

método de Gerenciamento do Valor Agregado (GVA) ou EVM termo 

em inglês propicia análise de resultado rápido e objetivo para ajustes e 

correções em todas as fases pertinentes ao ciclo de vida do projeto. O 

objetivo deste trabalho é demonstrar de modo indutivo que o Plano 

Formal para Gestão de Custos no Gerenciamento de Projetos deve ser 

elaborado com base no Planejamento, Estimativa de custo, Orçamento 

e Controle de mudanças, além de ser realizado em conformidade com o 

orçamento aprovado no plano formal. 

 

Palavras-chaves: GVA Gerenciamento do Valor Agregado, EVM 

Earned Value Method, Gestão de Custos, Gestão de Projetos, SPI, 

CPI, Índices de desempenho de Custos 
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1. Introdução 

Toda empresa investe parte de seus recursos em novos projetos. Todo projeto a ser 

executado demanda previsão orçamentária em determinado período. Orçamento realizado 

significa atividade realizada, logo verba desembolsada. Verba desembolsada significa vetor 

do fluxo de caixa negativo e dinheiro saindo do caixa. Atualmente disponibilizar recursos 

financeiros para aplicação no gerenciamento de projetos representa elevado custo para 

qualquer empresa e a busca para que o desembolso de valores monetários para realização de 

atividades previstas no escopo e no plano formal de custos do projeto seja realizado no 

instante de sua efetiva previsão tem exigido das empresas de diversos segmentos, inclusive a 

do segmento aeroespacial, aplicações de técnicas e ferramentas para maximizar a eficiência de 

seus registros e controles.  

(KERZNER, 2006) vem de encontro a esta preocupação sobre o resultado das 

organizações ao afirmar: “Uma companhia qualquer pode gerenciar atividades repetitivas 

baseadas em padrões históricos. O desafio para quem não quer ser apenas mais uma empresa 

no mercado está em gerenciar atividades nunca realizadas no passado e que podem jamais vir 

a se repetir no futuro”.  

Esse artigo pode ser dividido em duas fases:  

a) a primeira referindo-se à estimativa e formação de custos que remuneram as 

atividades previstas no escopo detalhado para execução do projeto.  

b) a segunda na aplicação da ferramenta Gerenciamento do Valor Agregado 

(GVA), ou Earned Value Management (EVA), usada para a apuração e medida 

da evolução dos custos realizados durante o desenvolvimento e execução do 

programa, fases pertinentes ao ciclo de vida do projeto exemplificada por meio 

de estudo de caso da atividade profissional em uma indústria aeroespacial.  

A primeira fase refere-se a valorização e custeio de todos os recursos a serem 

aplicados na execução da declaração do escopo definido na composição do projeto; na 

segunda fase o esforço é direcionado à manter a Diretoria Operacional de uma empresa do 

ramo aeroespacial informada a qualquer instante do resultado físico-financeiro por meio de 

gráficos evolutivos relacionado com os valores aprovados no plano de gerenciamento do 

custo. 

Uma vez estabelecido, durante a geração do ciclo de vida do projeto, que a ferramenta 

para gerenciamento dos custos e medição do resultado será o GVA é necessário definir a 

estrutura analítica do projeto, marcos, fórmulas, equações de cálculo e percentuais admitidos 

na metodologia de gerenciamento do custo. 

Sabe-se que toda empresa privada visa o lucro operacional, e toda empresa necessita 

também de investimentos em projetos e que todo projeto apresenta recurso restrito, tornando  

imprescindível que os valores realizados sejam proporcionais à somatória de todas as 

atividades previstas na declaração do escopo do projeto. 

Avaliar e acompanhar a evolução dos valores que estão sendo realizados durante o 

ciclo de vida de um projeto em uma indústria aeroespacial são atividades intrínsecas ao 

processo de gerenciamento dos custos a qual é apresentada para a discussão de resultado 

durante o gerenciamento do projeto. 
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O GVA é uma ferramenta utilizada para medir, por meio dos índices gerados, o 

desempenho e evolução do projeto e a relação dos valores entre o orçamento constituído para 

sua realização e o efetivamente gasto no instante da apuração do resultado. 

A somatória de todos os custos incorridos durante as fases do ciclo de vida do projeto 

até o instante da medição a qual poderá ser efetuada a qualquer tempo, se acrescida aos custos 

remanescentes dos recursos necessários para a finalização do projeto não deveriam ultrapassar 

o custo total orçado para a realização de todas as atividades previstas e pré-determinadas na 

declaração de escopo do respectivo projeto. (DUNCAN, 1996) “para muitas organizações, 

projetos são o meio de responder a requisitos que não podem ser atendidos através dos limites 

normais de operação da organização;...são desenvolvidos em todos os níveis da organização; 

...são os meios pelos quais as estratégias são implementadas.” 

2. Estimativa de Custo do Projeto 

Deverá ser incluído e documentado no plano de gestão de custos o método selecionado 

para o levantamento dos dados que irão compor o ciclo de vida do projeto. Em uma indústria 

aeroespacial esses dados serão reduzidos em informações imprescindíveis para o 

gerenciamento do valor agregado, bem como suas ferramentas e técnicas. 

Uma vez definida e seqüenciada as atividades necessárias para se cumprir o objetivo 

de um projeto, a etapa seguinte será a inclusão dos dados na Estrutura de Distribuição do 

Trabalho (ou, em inglês, WBS – Work Breakdown Structure), ferramenta capaz de organizar 

os dados e gerar as informações subdividindo-as nos menores “pacotes” de trabalho. 

Atribuir valores monetários a esses recursos seqüenciados significa quantificar a 

matéria-prima nacional ou importada, o material auxiliar de produção, as despesas 

operacionais indiretas, outros gastos indiretos e a conversão de homens-hora (H.h) em moeda. 

Estas atividades são inerentes ao processo de orçamentação. Se o método for eficiente na 

atribuição o resultado evitaria que a atividade seja refinada durante a fase de desenvolvimento 

ou execução do projeto.   

Ainda que a realização dos custos de uma atividade ocorra em fase diferente da 

prevista no ciclo de vida do projeto, o impacto apurado no GVA certamente será mais 

contundente em relação ao prazo do que em relação ao custo total.   

De qualquer modo o processo de orçamento deverá atribuir recursos monetários para 

toda e qualquer atividade cujo custo final será cobrado no projeto. Já os valores parciais para 

depreciação de máquinas e equipamentos e custos com as instalações prediais, deverão ser 

acrescidos no orçamento em contas separadas aos custos do projeto. 

3. Formação da Estimativa de Custo 

Importante salientar que, dentre outras atividades, cabe ao Gerente de Projetos e ao 

Gestor de Custos, na formação do ciclo de vida do projeto, delinear e valorar os recursos 

predeterminados na declaração de escopo, dividindo-os nas diferentes etapas do ciclo para que 

a medição seja coerente, ou caso contrário estará explícita a desconformidade entre os valores 

orçados e os valores realizados até a data da medição.  

Em uma indústria aeroespacial onde os projetos são de intensa complexidade e de 

difícil detalhamento, a metodologia aplicada na estimativa para se gerar os custos valorando 

os recursos necessários para cumprir a declaração de escopo do projeto, considera entre outros 

a opinião de especialistas; a estimativa por analogia; a estimativa paramétrica; a estimativa 

“bottom up” e a cotação de fornecedores. Também são utilizados, ainda que em menor escala 

e proporção, os custos apurados no uso da Técnica de Revisão e Avaliação de Programa 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

4 

 

(PERT), ou Program Evaluation Review Technique (expressão que dá origem ao acrônimo), 

provisões de contingência e custos determinantes dos requisitos da qualidade. (MARCONI, 

2007) menciona que “As suas ferramentas e técnicas são a estimativa análoga, determinar os 

valores de custo de recursos, estimativa bottom-up, estimativa paramétrica, software de 

gerenciamento de projetos, análise de proposta de fornecedor, análise de reserva e custo da 

qualidade”.  

3.1. Estimando o Custo de uma Atividade 

Os pacotes de trabalho que são gerados por meio do WBS (ver Figura 1) determinam 

de modo quantitativo a necessidade e sequenciamento dos recursos necessários de matéria-

prima e de mão-de-obra para realização de um projeto. Essa quantificação deverá ser 

transformada em valores monetários aos quais se acrescentam os custos indiretos e provisões 

para depreciação e instalações. Independentemente do nível a que o WBS tenha chegado na 

definição e formação dos pacotes de trabalho todos os demais recursos deverão também ser 

contabilizados e valorados para que não se percam as origens do orçamento. Importante 

manter os controles de registros de todo o plano de gerenciamento de custos, premissas e 

restrições, seus controles de modificações e competências de aprovação. 

De acordo com (VIEIRA, 2007) “... Através das estimativas de custos, é possível 

desenvolver alternativas de custos e elaborar uma avaliação quantitativa dos resultados 

prováveis de quanto custará para organização o fornecimento do produto ou o serviço a ser 

desenvolvido no projeto”.  

 

Figura 1 – Representação Gráfica do WBS – Work Breakdown Structure 

3.2. Estimativas por Analogia 

A similaridade dos projetos de uma indústria aeroespacial proporciona generoso banco 

de dados para pesquisa de valores monetários atribuídos a projetos cuja declaração de escopo, 

orientação de custos orçados, prazos de execução, aplicação de matéria-prima e mão-de-obra 

sejam similares ao provável projeto em fase de orçamentação. É imprescindível que o gestor 

tenha conhecimento das informações que precisa para estimar valores com parâmetros 

similares a alcançar um objetivo confiável, caso contrário poderá haver desconformidades na 

gestão do projeto. Se for necessário proceder com ajustes, estes deverão constar nos registros 

do plano de gestão de custos com o respectivo laudo da estimativa do especialista. 

No plano de encerramento de um projeto, lições aprendidas e informações históricas 

são consideradas ricas fontes de pesquisa principalmente quando os dados e informações são 

claramente considerados limitados. 

3.3. Estimativa Paramétrica 
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É derivada de controles estatísticos entre as informações históricas, as quais deverão 

ser consideradas por meio de parâmetros de moeda forte ou convergências de valores, e/ou 

outras variáveis quantitativas desde que assegurada e mantida a proporcionalidade nas 

atividades. Essa técnica aplicada para estimar os valores monetários para custear os recursos 

necessários previstos na declaração de escopo proporciona alto grau de confiabilidade no ato 

da inscrição no plano do projeto. No orçamento dos custos do projeto de uma indústria 

aeroespacial certamente encontraremos os registros de utilização de tantas formas 

comparativas de valoração de recursos quantas forem possíveis. 

3.4. Estimativas de Custos Segundo o Modelo “Bottom Up” 

A origem dos pacotes de trabalho resultante da aplicação do software do WBS no 

diagrama de Gantt, conforme ilustrado na Figura 2, geralmente apresentado como resultado 

posterior à fase de detalhar e sequenciar os recursos necessários para cumprimento do escopo 

poderá ser manipulada e apreciada por elementos competentes para reduzi-los em tempos de 

fabricação ou carga máquina, pormenorizando valores comparativos na elaboração do plano 

de gestão de custos do projeto. Essa técnica também retorna informações de grande precisão 

orçamentária. Segundo (KEELLING, 2008) “quando uma data de início foi fixada, os gráficos 

são normalmente organizados como um calendário para mostrar exatamente o que deve 

acontecer e quando”. 

 

Figura 2 – Representação Gráfica do Diagrama de Gantt 

3.5. Outros modelos para Estimativas de Custos do Projeto 

Do documento de contrato se extraem informações objetivas que certamente serão 

consideradas quando da formação e custeio das atividades tais como estimativas de custo 

indireto da qualidade e softwares para controle do sistema de medição. Essas informações 

poderão gerar atividades com necessidade de custo associado, e poderão fazer parte do plano  

desde que inscritos nas atividades detalhadas do escopo do projeto. Na indústria aeroespacial 

são utilizadas em menor escala na formação do orçamento. Todavia os custos dos itens 

considerados como “Classe A” são tratados isoladamente e inscritos de modo integral no 

plano de orçamento uma vez que se referem a valores de elevado percentual na formação do 

custo final do projeto. 

4. Definindo o Orçamento para um Projeto 

Uma vez agregados valores monetários para custeio de modo cadenciado no período 

para os recursos necessários para o cumprimento da declaração de escopo, pode-se dizer que o 

orçamento do projeto está concluído, ou ainda, que a linha de base que define os custos 

mensais necessários para atender a evolução orçamentária do projeto está acessível para 

acompanhamento e aferições de resultado. Nos projetos de uma indústria aeroespacial torna-

se necessário à constituição de reservas orçamentárias para cobrir eventuais circunstâncias 

alheias ao orçamento e que poderão vir a ocorrer, o que poderia refletir diretamente no 
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orçamento final. Vale lembrar que essa provisão de recursos extras caracterizada como 

provisões à “RISCOS” do projeto não se incorporam na linha de base mensal do orçamento 

previsto. São valores previamente aprovados e que, se ocorrendo tais circunstâncias, poderão 

ser levantados para cobrir o respectivo custeio. 

Fazer gestão de custos de projeto significa aferir a evolução dos recursos gastos mês a 

mês em cima da linha dos valores que constituem a linha de base orçada no projeto. 

5. Formatando a Linha de Base do Projeto (Project Baseline) 

Na indústria aeroespacial todos os recursos por serem restritos necessitam de um 

acompanhamento minucioso desde sua aprovação para inscrição no programa de gestão de 

custos do projeto até sua futura realização. Todo recurso monetário tem custo, logo deverá ser 

realizado com muita cautela.  Pode-se dizer que parte do cronograma estará definido com a 

formatação da linha de base dos valores orçados, cadenciado num período onde pode-se 

identificar a data de início e a data final, característica parcial da definição de projeto 

resultando no gráfico analítico, conforme verificado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Elementos Básicos para Gestão do Valor Agregado 

5.1. Particularidades da Linha de Base dos Valores Orçados 

Os lançamentos dos valores em moeda independente da sua origem, se nacional ou 

não, constituirão o orçamento inscrito mês a mês, valores estes devidamente aprovados e 

autorizados de acordo com o quadro de competência, e, que serão requisitados ou consumidos 

para que seja realizada a atividade no instante previsto e no escopo detalhado. Esse 

lançamento é considerado Orçamento no Término da Atividade (OT), ou seja, a somatória de 

todos os recursos inscrita no período. O fato de se distribuir os valores do orçamento no 

período torna o resultado cumulativo, logo a curva resultante será em forma de “S” conforme 

ilustrado na linha do Valor Planejado (VP, do termo em inglês Planned Value) da Figura 4. 

5.2. A Opinião do Especialista na Formação do Orçamento 

A declaração de escopo, derivada de um contrato e que deu origem à estrutura 

analítica do projeto, foi constituída e formada também com a opinião de especialistas de 

outros projetos. Da mesma forma a opinião de especialistas na gestão de custos de outros 

projetos deverá ser considerada tal qual o é na indústria aeroespacial. Esse especialista agrega 

uma bagagem de formação, conhecimento, habilidade e treinamento o que torna mais preciso 

os valores anteriormente levantados e gerados por intermédio de regras e objetivos claros, os 

quais agora serão minuciosamente discutidos e avaliados. O gestor de custos de um projeto 

em uma indústria aeroespacial aproveita a magnitude da opinião de outro gestor, além do que 

essa é uma regra objetiva antes da inscrição dos recursos no plano de custo do projeto. 

 6. Controle de Documentação do Plano de Gestão de Custos do Projeto 
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De modo similar aos demais gestores das áreas de conhecimento que perfazem a 

gestão do projeto em uma indústria aeroespacial a documentação que principia e conclui o 

plano de gestão de custos do projeto deverá conter todos os registros e informações inerentes 

a formação do orçamento para cumprir os detalhes do escopo e no geral atender o objetivo do 

projeto, o qual deverá se conformar em uma pasta de controle e fonte de pesquisa durante as 

diferentes fases do ciclo de vida do projeto. Toda e qualquer modificação, termo aditivo e ou 

variáveis deverão ser acompanhadas, inscritas e reduzidas a termo no plano de gestão. As 

Assim menciona Menezes (2008), “durante a concepção do projeto, enquanto procuramos 

criar uma visão de futuro para ele, muitas informações são geradas e devem ser documentadas 

para que possamos, sobre essas informações, estruturar todo o posterior planejamento do 

projeto”.  

 Uma vez autorizado e documentado o início do ciclo de vida do projeto, atividades 

interativas da iniciação, desenvolvimento, execução, controle e encerramento para execução 

detalhada do escopo serão compulsoriamente realizadas nos prazos previstos, surgindo à 

necessidade dos controles de registro das informações relacionadas ao desempenho do 

trabalho. 

7. Aplicando a ferramenta de Gerenciamento do Valor Agregado (GVA) 

 O GVA é uma ferramenta utilizada para medir e controlar a evolução ou desempenho 

das atividades realizadas a data em que ocorreu sua realização e o resultado apurado. Esse 

método considera o valor monetário atribuído, acumulado e registrado na planilha de custos 

do projeto. Pode ser aproveitado para projetar a realização de atividades futuras, e seus 

índices demonstram o desempenho do projeto contra as informações do calendário e do plano 

de gestão dos custos. A indústria aeroespacial utiliza essa ferramenta para obter a 

realimentação rápida e objetiva do resultado da interação entre o escopo, prazo e custo 

segundo a evolução do projeto. A decisão pela aplicação da ferramenta deve ser discutida no 

plano de gestão integral do projeto e aprovada pela diretoria executiva. Essa aprovação é 

anterior ao início do procedimento para gestão, excluindo a idéia de subordinação da gestão 

por decisão posterior da diretoria em relação ao andamento e evolução do projeto. 

7.1. Elementos básicos do Gerenciamento do Valor Agregado 

Valor Planejado (PV): Valor mensal orçado acumulado no plano de gestão de custos do 

projeto – item 7.2.1 e figura 4 

Custo Atual (cujo acrônimo é AC, do inglês Actual Cost): Valor mensal realizado acumulado 

no plano de gestão de custos do projeto – item 7.2.2 e figura 5 

VVaalloorr  AAggrreeggaaddoo  ((ccuujjoo  aaccrrôônniimmoo  éé  EEVV,,  ddoo  iinnggllêêss  EEaarrnneedd  VVaalluuee))::  VVaalloorr  aaggrreeggaaddoo  aaoo  pprroojjeettoo  

rreellaacciioonnaaddoo  ccoomm  aass  aattiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass..  – item 7.2.3 e figura 6 

7.2. Controle da Evolução dos Custos do Projeto 

 Controlar o desembolso das verbas orçadas para execução das atividades reduzidas a 

pacotes de trabalho conforme prevista no WBS e controlar as alterações necessárias oriundas 

de termo registrado de qualquer membro da equipe devidamente documentada no plano de 

metas para correção do desenvolvimento do projeto significam alterar valores previstos e 

inscritos no plano de custo. Essas atividades requerem eficientes registros uma vez que a elas 

estão associados novos valores monetários, e seu reflexo certamente poderá ser observado no 

gráfico de evolução físico-financeiro. É prática comum na indústria aeroespacial a aplicação 

dessa metodologia para análise de resultado da evolução do desempenho dos índices para 

controle dos custos do projeto. As variáveis, modelo de cálculo e suas tolerâncias devem 
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constar da proposta para controle, e finalmente descrita e oficializada no plano de 

gerenciamento geral de gestão. Uma vez ciente de sua utilização os demais gestores das 

informações de saída ou a equipe do projeto antecipam os detalhes para que o gestor do custo 

utilize a ferramenta do GVA. A linha de base é o primeiro item extraído e transformado em 

valores da declaração de escopo.   

7.2.1. Linha de Base (Baseline) ou Valor Planejado 

 A equipe formada para gestão do projeto requer os documentos de saída (deliverables) 

para que os demais gestores possam desempenhar suas atividades. O WBS, o diagrama de 

Gantt, o detalhamento e sequenciamento do escopo são requisitos para atribuição de valores 

monetários que conformarão a linha de base de acordo com a previsão e estimativa de suas 

necessidades. No caso concreto e analítico de uma indústria aeroespacial, como demonstra a 

Figura 4, é possível acompanhar os valores monetários lançados no plano de gestão de custos 

de um projeto “X” aleatório, cuja acumulação resulta na linha de base também conhecida 

como Valor Planejado, ou seja, são os valores monetários planejados e necessários para 

remunerar os custos das atividades descritas e seqüenciadas no detalhamento do escopo. 

 

Figura 4 –Linha de Base (Baseline) 

7.2.2. Orçamento Realizado Mensal (Actual Cost) 

 Definido como sendo o resultado do valor monetário mensal (ou de outra 

periodicidade) incorrido e desembolsado na execução das atividades previstas para que o 

escopo do projeto seja realizado, montante esse que relacionado com o valor agregado afere o 

desenvolvimento e andamento do projeto em relação ao seu custo. Os recursos gastos são 

lançados na medida em que o projeto está sendo executado, e a sua acumulação gera a linha 

do custo real, denominada em inglês Actual Cost ou Actual Cost of Work Performed. Em 

outras palavras é quanto se gastou acumulativamente até a data em que se aferiu à evolução 

dos custos do projeto. 

 O valor monetário que corresponde ao custo mensal das atividades realizadas que será 

lançado e registrado no mesmo gráfico em que já se encontram os valores previstos para o 

orçamento propiciando assim efeito comparativo entre os valores no plano de gestão de custos 

do projeto conforme Figura 5. 
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Figura 5 –Linha do Custo Realizado Mensal (Actual Cost) 

Permite a comparação por meio dos índices gerados entre a data em que está orçada a 

atividade ora concluída e a data de sua aferição possibilitando rápida análise de relatório dos 

dados de desempenho de prazo e custo pelos interventores do processo. A atividade realizada 

transformada em valores monetários é monitorada pelos gestores de projeto principalmente 

nas fases do desenvolvimento e execução do ciclo de vida do projeto. 

7.2.3. A Gestão do Valor Agregado  

 A atividade principal do gestor de custos do projeto quando mencionado no GVA é 

identificar o valor mensal acumulado do trabalho concluído expresso aprovado e inscrito no 

plano de gestão de custos, o qual agregou valores ao projeto que se encontra em evolução e 

andamento. Essa aferição poderá ser realizada a qualquer tempo, pois leva em consideração o 

custo do trabalho que foi realizado em relação à data prevista em que a atividade foi orçada. 

Está relacionado com a medida física que será efetuada em um determinado instante conforme 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Linha do Valor Agregado 
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7.2.4 Medidas de Desempenho no Gerenciamento do Valor Agregado 

 A variação no custo do projeto (CV, do termo em inglês Cost Variance) é definida 

pela expressão matemática, a qual busca o valor da diferença entre o valor agregado e o valor 

realmente gasto ou realizado para execução das atividades previstas na declaração do escopo 

do projeto. Esta grandeza pode ser expressa por CV=EV-AC, ou seja, à diferença entre o 

valor agregado e o orçamento realizado. 

 A variação na agenda (SV, do termo em inglês Schedule Variance) ou no tempo 

previsto para execução das atividades, pode ser identificada pela equação que determina o 

valor obtido da diferença entre o valor agregado e o valor planejado na declaração de escopo 

do projeto, expressa como SV=EV-PV, ou seja, à diferença entre o valor agregado e o valor 

planejado. 

7.2.5. A Conversão das Variações de Prazo e Custo em Índices para Tomada de Decisões 

 A possibilidade de conversão das variações em índices de eficiência registra 

claramente a evolução e o desenvolvimento do projeto, permitindo apurar se o andamento do 

projeto está na rota de prazo e custo conforme o valor planejado e o orçamento realizado, 

facilitando assim ações de seguimento para ajustes de resultado. 

 O índice de desempenho de custo (CPI, do termo em inglês Cost Performance Index) 

mede o valor efetivo da atividade em relação ao custo real, e o índice de desempenho de prazo 

(SPI, do inglês Schedule Performance Index) mede a evolução atingida em relação à evolução 

prevista na gestão do tempo do projeto. Em notação matemática têm-se as seguintes 

expressões: CPI=EV/AC e SPI=EV/PV, veja Figura 7. É razoavelmente comum que as 

grandezas e acrônimos relativos ao gerenciamento de projetos e/ou gerenciamento de custos 

sejam mencionados em língua inglesa, ainda que estejam presentes em pesquisas escritas em 

língua portuguesa.    
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Figura 7 – Gráfico Analítico do CPI e SPI – interação entre o Valor Planejado, Valor Agregado e Orçamento 

Realizado 

O CPI demonstra a evolução e desenvolvimento do projeto relacionando a linha do EV com a 

linha do AC, ou seja, se no instante da medição o projeto está acima, abaixo ou equivalente ao 

custo previsto no plano do projeto. As possíveis combinações estão revertidas no quadro 

conforme ilustra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Quadro analítico do CPI  

O SPI demonstra a evolução e desenvolvimento do projeto relacionando a linha do EV com a 

linha do PV, ou seja, no instante da medição será possível constatar se o projeto está atrasado, 

adiantado ou se no prazo previsto para a execução das atividades. As possíveis combinações 

estão revertidas no quadro conforme apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 – Quadro analítico do SPI  

A Figura 10 evidencia alguns questionamentos de interesse da equipe de gestão do projeto e 

da diretoria executiva, considerada como interveniente no processo uma vez que pode 

apresentar interesses de natureza positiva ou negativa no andamento do projeto, e a  respectiva 

resposta obtida por meio de evidências e registros pertinentes ao plano de gerenciamento do 

valor agregado.  

 

Figura 10 – Quadro analítico do GVA  

7.2.6. Analise de Resultado do Projeto “X” 

 Aplicando os fundamentos dos índices de CPI e SPI na evolução de desempenho do 

projeto “X” de uma indústria aeroespacial, cujos dados da planilha originaram as linhas dos 

valores previstos e realizados no orçamento e a expectativa de resultado procedente da gestão 

do valor agregado em diferentes períodos medidos conforme detalha a Figura 11, tem-se que 

em cada instante apurado o resultado evidencia a relativa performance de aderência de prazo e 

de custo em relação ao plano inicial de gestão.  

 

Figura 11 – Quadro Analítico do GVA na Indústria Aeroespacial 

8. Conclusão 

 Atualmente a aplicação da metodologia de Gerenciamento do Valor Agregado como 

ferramenta para gestão de custos em projetos é verificada tanto na indústria aeroespacial como 

em boa parte de outras empresas. Inicialmente sua aplicação foi largamente reconhecida pelo 

governo americano, expandindo-se para as demais atividades de mercado. As condições de 

análise de escopo, prazo e custo são comuns tanto para o gestor de projeto quanto para o 
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gestor do custo, acrescentando-se ainda os demais gestores específicos das áreas de 

conhecimento que se permitem interagir com a equipe ou time do início ao fim do projeto. 

 Para o GVA o gestor de custos mantém as informações atualizadas e com alto grau de 

confiabilidade, o que resulta na avaliação de desempenho em um único gráfico demonstrando 

a aderência do cronograma e do desembolso de valores monetários permitindo a execução de 

atividades em relação ao que está previsto no plano do projeto.  

 A avaliação em instantes diferentes é a oportunidade que dispõe a diretoria executiva 

de acompanhar a performance do projeto que certamente será reportada e registrada no plano 

pelo gestor do custo e pelo gestor do projeto, tal qual se verifica pela diretoria executiva de 

uma indústria aeroespacial. 

 A utilização do diagrama de Gantt associada ao WBS permite que os pacotes de 

trabalho sejam visualizados e seu custo estimado por meio de diversas formas conforme 

demonstrado no teor deste artigo. A estimativa de valores monetários para execução das 

atividades detalhadas no escopo do projeto requer controle eficaz na realização do custo das 

atividades realizadas. O GVA se demonstra eficiente na avaliação do desempenho de custo e 

prazo por intermédio de seus índices, reduzindo o tempo despendido para a análise imediata 

dos resultados pelos intervenientes das empresas de um modo geral.  

 A diretoria executiva é considerada um dos stackholders ou intervenientes no 

processo, vez que busca por intermédio do gestor do projeto informações a respeito do 

desempenho dos resultados que estão em andamento. Esse interesse está diretamente 

relacionado com os valores monetários disponibilizados para que as atividades sejam 

realizadas uma vez que o custo do dinheiro estará sempre associado.  
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