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Criando o orçamento do projeto
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Princípios básicos do orçamento

• Você precisa de um orçamento para controlar e documentar os custos de

um projeto.

• ROI (Return on investment ) – Retorno sobre o investimento

• O orçamento influencia também o escopo do projeto, pois serve como base

para saber o que é financeiramente viável ou não.

• Requer constantes revisões e, em alguns casos, cortes.

• Existem várias maneiras de se criar um orçamento, sendo uma das mais

simples e usadas, a criação de uma lista de todos os produtos que a

empresa precisa.
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WBS (Work Breakdown Structure)

• A maioria dos projetos pode e deve ser dividida em sequências de etapas,

necessárias para concluir o projeto, denominada Estrutura Analítica de

Projetos ou WBS, em inglês.

• Nesse modelo o projeto é segmentado logicamente, de acordo com as

principais realizações, que são consideradas marcos do projeto.

• Cada marco pode representar o início e o fim de uma fase do projeto
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WBS (Work Breakdown Structure)

• Não existe uma única maneira de fazer ou criar uma WBS. Ela pode ser

feita num quadro branco, num papel de guardanapo ou, sendo mais

técnico, através de um software como o Projetc ou mesmo o Excel.

• O importante é de alguma forma, organizar e criar essa estrutura.

• Todo projeto é composto por fases. Uma fase é uma porção do projeto, que

normalmente deve ser concluída antes que a fase seguinte tenha início.
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Coordenando componentes da WBS

• A regra de sempre dividir o projeto em partes menores pode e deve ser

usada, no entanto, também são necessários limites para essas

subdivisões.

• Uma vantagem da WBS é que você pode programar algumas tarefas para

que sejam executadas paralelamente, com o intuito de acelar a produção.

• A WBS é uma compilação das etapas que precisão ser completadas para

atingir o final do projeto.

• Também possibilita atribuir tarefas aos membros da equipe e associar um

valor de tempo a cada um.
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Exemplo de WBS (Work Breakdown Structure)
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Exemplo de WBS (Work Breakdown Structure)
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Exemplo de WBS (Work Breakdown Structure)
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Estimativa bottom-up (baixo para cima)

• Como os produtos de T.I. sofrem grandes variações num curto espaço de

tempo, isso dificulta muito o trabalho do gerente de projetos, pois fazer

estimativas nesse cenário é uma tarefa complicada.

• Um dos custos mais flutuantes de um projeto de T.I. é o tempo.

• O gerente de projeto deve considerar a curva de aprendizado necessária

para implantar e gerenciar uma nova tecnologia.

• Componentes de hardware também sofrem muitas variações, em função de

novas tecnologias.

• Uma estimativa bottom-up é o processo de criação de uma estimativa

detalhada para cada componente de trabalho e a certeza de que haverá

uma variação sobre o custo.
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Estimativa bottom-up
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Divisões e Fases do projeto

• Num orçamento, sempre devem ser consideradas questões como:

• Dividir o projeto em fases: mais fácil de identificar as etapas e atribuir o

volume de trabalho necessário para completar cada fase.

• Considerar a fase de integração: considerar o tempo ocioso, intervalos,

horas de trabalho necessárias e o tempo do gerente de projetos para

verificar as tarefas.

• Considerar a carga horária total necessária para concluir cada fase do

projeto: atribuir um valor para cada hora de trabalho, visando prever o valor

verdadeiro do custo do projeto.
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• Considerar os custos de qualquer serviço especializado: treinamentos,

consultorias e qualquer outra atividade que tenha que ser incluída no

projeto.

• Considerar custos do equipamento: considerar toda a infra-estrutura de T.I.

necessária para colocar o projeto em prática.

• Considerar custos de produção: custos adicionais com cópias, criação de

manuais de implementação e usuário, páginas web, etc.

• Esses são passos importantes e, quando considerados, aumentam muito a

margem de acerto do cálculo dos custos do projeto.
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Margem de segurança para mudança

• Um gerente de projetos deve criar uma estimativa média para cada fase do

projeto, dividindo os cenários de melhores a piores casos.
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Componente Melhor Caso Pior Caso Média

Desenvolvimento 40 horas 100 horas 70 horas

Teste e resolução 40 horas 120 horas 80 horas

Implementação
para usuários

40 horas 80 horas 60 horas

Documentação R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.000,00

Treinamento 120 horas 240 horas 180 horas

Fatores que devem ser considerados no orçamento

• Experiência anterior: Facilidade de recorrer a experiências anteriores

• Experiência de terceiros: Há possibilidade de recorrer a conselheiros ou a

outros gerentes de projeto?

• Preços fixos: Fornecedores são capazes de fornecer um preço fixo para um

produto?

• Preços padrão: Definições, pelo departamento financeiro, de preços

predefinidos para determinadas tarefas.
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Orçamento na Conclusão (BAC – Budget at Completion)

• BAC é a soma do orçamento de cada fase do projeto, ou seja, o total final

estimado por projeto.

• A vantagem desse método é que uma empresa não precisa destinar todo o

BAC na fase da concepção do projeto, apenas o valor inicial necessário

para começar o projeto.

• Dessa forma, a entidade pode continuar a usar o capital reservado ao

projeto até o momento de iniciar a próxima fase do projeto.
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BAC – Budget at Completion
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Custos com Licenciamento de Software

• O gerente de projetos não pode esquecer dos custos que não são tão

“visíveis”, como por exemplo, a necessidade de um software específico e

que irá gerar custos com licenças.

• Terceirização: É uma grande tendência, em praticamente todos os projetos,

terceirizar algumas partes. Uma análise detalhada deve ser feita para se ter

certeza de que realmente irá trazer vantagens à empresa.

• Estimar horas de trabalho: o tempo é o elemento de projeto mais difícil de

ser estimado, gerenciado e controlado.
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Exemplo de estimativa de horas

Membro

da

equipe

Valor 

hora

Melhor

caso

(horas)

Custo Pior

caso

(horas)

Custo Tempo 

médio

(horas)

Custo

Pedro 31,25 16 500,00 24 750 28 875,00

João 34,86 20 697,12 28 975,96 34 1185,10

Maria 40,14 24 963,46 35 1405,05 41,5 1665,99
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Projetos Descontrolados

• Alguns motivos que levam ao descontrole:

• Falta de planejamento: Nem todos os aspectos foram levados em conta.

• Falta de visão: Falha na definição da verdadeira finalidade do projeto

• Extensão do escopo: detalhes e informações extras continuam sendo

adicionados ao projeto a todo tempo.

• Falta de liderança: sem liderança, o projeto tende a perder seu rumo e

incorrer em despesas extras.
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Saiba usar seus recursos disponíveis!
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Revisão e Exercícios
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