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ESTUDO DE VIABILIDADE



QUANDO UM S.I. É VIÁVEL?

Podemos dizer que um projeto de S.I. é viável

quando atende aos seguintes requisitos:

� Viabilidade técnica

� Viabilidade financeira

� Viabilidade legal



VIABILIDADE TÉCNICA

� Existe tecnologia disponível para elaborar o

projeto?

� Caso não exista, é possível desenvolvê-la? Em

quanto tempo?

� Grau de dificuldade para aprendizado da

tecnologia

� Restrições tecnológicas



VIABILIDADE FINANCEIRA

� Quanto vai custar o desenvolvimento do projeto?

� Em quanto tempo a empresa terá retorno sobre o

investimento (ROI)?

� Analisando a relação custo x benefício, o projeto

se justifica?



VIABILIDADE LEGAL

� Para elaborar esse projeto, será necessário seguir

alguma legislação especifica?

� A elaboração do projeto viola, de alguma forma,

algum princípio ético ou legal?

� O fato de não existir uma legislação específica dá

total liberdade para desenvolver qualquer coisa?



PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ORÇAMENTO

� Você precisa de um orçamento para controlar e

documentar os custos de um projeto.

� 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.



GERENCIAMENTO DE CUSTOS



GERENCIAMENTO DE CUSTOS

� O gerenciamento de custos do projeto

inclui os processos envolvidos em

planejamento, estimativa, orçamentação e

controle de custos, de modo que seja possível

terminar o projeto dentro do orçamento aprovado.

� O gerenciamento de custos do projeto trata

principalmente do custo dos recursos necessários

para terminar as atividades do cronograma



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

� Nível de precisão. Os custos estimados das

atividades do cronograma serão arredondados até

uma precisão definida (por exemplo, $100, $1.000),

com base no escopo das atividades e na extensão do

projeto, e podem incluir uma quantia para

contingências.

� Unidades de medida. São definidas todas as

unidades usadas nas medições, como equipe-horas,

equipe-dias, semanas, preço global, etc., para cada um

dos recursos.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

O PGC pode estabelecer ligações entre

procedimentos organizacionais.

1. O componente da EAP usado para a

contabilidade de custos do projeto é denominado

conta de controle (CC). A cada conta de controle

é atribuído um código ou um número de conta

que é ligado diretamente ao sistema de

contabilidade da organização executora.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

2. Limites de controle. Os limites de variação

dos custos ou outros indicadores (por exemplo,

pessoa-dias, volume de produto) em pontos de

tempo designados ao longo do projeto podem ser

definidos para indicar a quantidade definida de

variação permitida.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

3. Regras do valor agregado. 1) São definidas

as fórmulas de cálculo do gerenciamento de

valor agregado para a determinação da

estimativa para terminar, 2) São estabelecidos

os critérios de crédito de valor agregado (por

exemplo, 0-100, 0-50-100, etc.) 3) Definir o nível

da EAP no qual será realizada a análise da

técnica do valor agregado.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS



ESTIMATIVA DE CUSTO

� A estimativa de custos da atividade do cronograma envolve

o desenvolvimento de uma aproximação dos custos dos

recursos necessários para terminar cada atividade do

cronograma. Na aproximação dos custos, o avaliador

considera as possíveis causas de variação das estimativas

de custos, inclusive os riscos.

� Por exemplo, na maior parte das áreas de aplicação, aceita-

se amplamente o fato de que o trabalho adicional durante

uma fase de projeto tem o potencial de reduzir o custo da

fase de execução e das operações de produtos



O PROCESSO ESTIMATIVA DE CUSTOS CONSIDERA:

� Condições do mercado. Quais produtos, serviços e

resultados estão disponíveis no mercado, de quem, e

sob que termos e condições

� Bancos de dados comerciais. Informações sobre

valores de custo de recursos frequentemente estão

disponíveis a partir de bancos de dados comerciais

que acompanham custos de recursos humanos e

habilidades e fornecem custos padrão para

materiais e equipamentos. Outra fonte são as listas

de preços de fornecedores publicadas.



O PROCESSO ESTIMATIVA DE CUSTOS CONSIDERA:

Ativos de processos organizacionais

� As políticas, os procedimentos e as diretrizes

relacionados às estimativas de custos formais e

informais existentes são considerados no

desenvolvimento do plano de gerenciamento de

custos, na seleção das ferramentas de estimativa

de custos e nos métodos de monitoramento e

distribuição de informações a serem usados.



� Políticas de estimativa de custos.

Algumas organizações predefiniram

abordagens para a estimativa de custos. Quando

elas existirem, o projeto irá operar dentro dos

limites definidos por essas políticas.

� Modelos de estimativa de custos. Algumas

organizações desenvolveram modelos (um padrão

genérico) para serem usados pela equipe do

projeto.

O PROCESSO ESTIMATIVA DE CUSTOS CONSIDERA:



� Informações históricas. Informações que

pertencem ao produto ou serviço do projeto e são

obtidas de várias fontes dentro da organização

podem influenciar o custo do projeto.

� Arquivos do projeto. Uma ou mais

organizações envolvidas no projeto irão manter

registros de desempenho de projetos anteriores

suficientemente detalhados para auxiliar no

desenvolvimento das estimativas de custos.

O PROCESSO ESTIMATIVA DE CUSTOS CONSIDERA:



� Conhecimento da equipe do projeto. É possível

que membros da equipe do projeto se lembrem de

custos reais ou estimativas de custos anteriores.

Embora essas recordações possam ser úteis, em geral

elas são muito menos confiáveis que o desempenho

documentado.

� Lições aprendidas. Lições aprendidas poderiam

incluir estimativas de custos obtidas de projetos

anteriores que são semelhantes em escopo e tamanho.

O PROCESSO ESTIMATIVA DE CUSTOS CONSIDERA:



ESTIMATIVA DE CUSTO – FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Estimativa análoga

� Fazer uma estimativa de custos análoga

significa usar o custo real dos projetos

anteriores semelhantes como base para

estimar os custos do projeto atual

� A estimativa de custos análoga geralmente custa

menos que outras técnicas, mas também em geral

é menos precisa



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



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.



EXEMPLO DE UMA WBS



EXEMPLO DE UMA WBS



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.



DIVISÕES E FASES DO PROJETO

� 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

infraestrutura 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.



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.



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.



VOCÊ SABE USAR OS RECURSOS QUE TEM?



SOFTWARE PARA GERENCIAR PROJETOS

� Softwares de gerenciamento de projetos, como

aplicativos de software para estimativa de custos,

planilhas computadorizadas e ferramentas

estatísticas e de simulação, são amplamente

usados para auxiliar na estimativa de custos.

Essas ferramentas podem simplificar o uso de

algumas técnicas de estimativa de custos e,

portanto, facilitar uma análise rápida de diversas

alternativas de estimativa de custos.



RESUMO



LINHA BASE DOS CUSTOS

� A linha de base dos custos é um orçamento

dividido em fases usado como base em relação à

qual será medido, monitorado e controlado o

desempenho de custos geral no projeto. Ela é

desenvolvida somando-se os custos estimados por

período e geralmente é exibida na forma de uma

curva S. A linha de base dos custos é um

componente do plano de gerenciamento do

projeto.



NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

� A necessidade de financiamento, total e periódica

(por exemplo, anual ou trimestral), é derivada da

linha de base dos custos e pode-se definir que ela

tenha um excesso, geralmente uma margem,

para prever um início mais acelerado ou estouros

nos custos. O financiamento em geral ocorre em

quantias incrementais não contínuas e, portanto,

aparece como uma função degrau



FLUXO DE CAIXA X LINHA BASE



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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