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RESUMO 

 

O setor da construção civil é muito importante para o desenvolvimento do país, no entanto 

apresenta altos índices de atraso e, em alguns casos, a necessidade de aditivos para conclusão do 

escopo contratado. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o resultado da aplicação da 

Análise do Valor Agregado (AVA) e verificação da sua eficácia no gerenciamento de projetos 

de engenharia. A AVA será utilizada para melhorar o desempenho do projeto, e se necessário, 

indicar atuações estratégicas, táticas e operacionais que minimizem os impactos físicos e 

financeiros da obra, e, consequentemente, aumente a otimização dos recursos e os resultados 

financeiros do empreendimento. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida com base em pesquisa 

bibliográfica relacionada à análise de gerenciamento de projetos de construção civil; e pesquisa 

documental com base no orçamento e cronograma físico-financeiro da obra objeto do estudo. 

Por fim, de forma participativa, este trabalho busca evidenciar a importância da aplicação da 

Análise do Valor Agregado para efetivo controle do andamento dos projeto de engenharia.   

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projeto, Avaliação do Valor Agregado, Construção Civil 
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ABSTRACT 

 

The construction sector is very important for the development of the country, but it presents 

high delay rates and sometimes the need of contract amendment to conclude the scope. The 

objective of this work is to analyse the results of the application of the Value-Added Analysis 

and effectiveness check in engineering project management. The Value-Added Analysis will be 

used to improve the project development, and if necessary, guide strategic, tactical and 

operational performance model that minimizes financial e phisical impacts on the progress of 

the construction, and, consequently, improve the optimization of resources and the financial 

results of the project. It is a research developed based on bibliographical research related to the 

analysis of construction project management and documentary research based on budget and 

financial physical schedule of the object of study. Finally, in a participatory way, this work 

seeks to show management project importance of the Value-Added Analysis application to 

effective control of the engineering projects progress.  

 

Keywords: Management Project, Value-Added Analysis, Civil Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Considerações Iniciais 
 

A crescente complexidade das atividades industriais, a alta competitividade no mercado, 

a busca por maiores índices de produção e a necessidade de relização do trabalho em menos 

tempo e maior eficiência, demandam uma cadeia de investimento em gerenciamento de 

negócios bastante específico e voltado para auferir metas e bons resultados.  

 

A economia mundial vem sofrendo uma série de mudanças ao longo das últimas 

décadas. A globalização vem acarretando na maior velocidade de informação e utilização do 

conhecimento como produto de mercado. Desta forma, de modo a atender as demandas 

correntes, há a necessidade de um posicionamento dinâmico e flexível entre as empresas e seus 

acionistas, investidores e clientes.  

 

De acordo com Carvalho (2014), o Gerenciamento de Projetos entra como uma 

importante ferramenta apta a suprir esta demanda. Uma vertente deste recurso de controle e 

apuração de resultados é a chamada Análise de Valor Agregado (AVA), que apresenta técnicas 

e conceitos formalmente reconhecidos e aplicados desde meados do século passado. Entretanto, 

foi a partir da década de 90 que a aplicação desta metodologia alcançou maior projeção nas 

empresas.  

 

Esta ferramenta tem seu mérito vinculado à vantagem de proporcionar uma visão 

completa e dinâmica sobre o projeto, permitindo diagnósticos antecipados sobre eventuais 

problemas e possibilitando ações corretivas com o tempo. Desta forma, permite o 

direcionamento de esforços para as atividades vitais da empresa, e como consequência a geração 

de maior valor econômico para as empresas.  

 

Cabe ressaltar, no entanto, que a aplicação desta técnica ainda é desconhecida por 

muitas pessoas e a sua real implementação gera muitas dificuldades na coleta dos dados para os 

usuários.  

 

A perspectiva de resultado da elaboração deste trabalho é transmitir ainda mais o 

conceito de Gerenciamento de Projetos e Análise do Valor Agregado, baseado no cronograma 

físico-financeiro do empreendimento, para estudantes e profissionais da área da Engenharia. 

Tendo em vista que a tendência de inserção das ferramentas para controle de projeto no 

mercado de trabalho tem se mostrado progressivamente necessária.  
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1.2. Formulação da Situação Problema 
 

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE 2016), o PIB a preço de mercado apresentou acelaração e superou o patamar de 

crescimento no período pré-crise no terceiro trimestre de 2010 (7,5%). 

 

Em seguida o PIB acumulado seguiu uma trajetória de desaceleração no decorrer dos 

anos 2011 e 2012, apreentando uma pequena aceleração apenas em 2013. Em 2014, observou-se 

uma acentuada desacelaração nas taxas de crescimento do PIB, chegando a 0,5% no último 

trimestre do ano. Em 2015, foi observada a primeira taxa negativa, desde o quarto trimestre de 

2009. A trajetória do PIB se manteve descendente em todo o ano de 2016, quando acumulou 

queda de 3,6%.  

 

A seguir apresenta-se um gráfico extraído dos Indicadores IBGE – Contas Nacionais e 

Trimestrais (outubro/ dezembro 2016), taxas acumuladas em quatro trimestres:  

 

 

Figura 1 -- PIB a preço de mercado 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais e Trimestrais (outubro/ dezembro 2016) 

 

 

O recuo apresentado tem como justificativa a queda da produção interna e da 

importação de bens de capital, e é influenciado também pelo desempenho negativo da 

construção civil neste período.  
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 Tendo em vista a corrente realidade da crise econômica brasileira, com intuito 

atenuar os desvios de custo e prazo na execução de empreendimentos da construção civil, este 

trabalho busca tornar possível a previsibilidade física e financeira no desenvolvimento das 

obras.  

  

Diante deste contexto, a problemática da pesquisa está relacionada a seguinte questão: 

como as construtoras podem alcançar resultados com menos investimento, tempo e cada vez 

mais qualidade?  

   

 

1.3. Objetivos da Pesquisa 
 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a eficácia da Análise de Valor 

Agregado em projetos de construção civil, através de revisão bibliográfica e o levantamento de 

dados relacionadas ao cronograma físico-financeiro de uma reforma predial.  

 

No intuito de justificar a sua crescente assimilação, serão levantadas as principais 

características deste tipo de gerenciamento, incluindo fatores a serem melhorados e 

implementados durante o plano do projeto e ações a serem tomadas durante a execução e o 

controle do projeto.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

Nos objetivos específicos serão apresentados alguns passos a serem realizados de forma 

que defina dentro do amplo conceito da Análise do Valor Agregado que será estudado e assim 

aplicá-lo a situações particulares. 

Dentre os objetivos figuram: 

 Apresentar os conceitos de Gerenciamento de Projetos e Análise do Valor 

Agregado (AVA) inseridos no histórico e suas possíveis aplicações; 

 Identificar a utilização da AVA em empreendimentos de Projetos de Engenharia e a 

importância do cronograma físico-financeiro para a avaliação do desempenho da 

obra; 

 Discutir os principais obstáculos e benefícios do emprego da AVA; 

 Propor soluções técnicas viáveis para o avanço físico e fincaneiro do 

empreendimento, de modo que o Projeto atenda a estimativa de custo e prazo. 



  

16 

 

 

1.4. Organização do Trabalho 
 

A estrutura do presente trabalho se divide em 6 capítulos.  

 

O primeiro capítulo, apresenta a estratégia da pesquisa, ou seja, a formulação da 

situação problema e os objetivos. 

 

O segundo, apresenta a revisão da literatura abrangente do assunto alcançando e 

definindo 

o alguns dos principais conceitos que se julgou importante, tais como: os parâmetros 

básicos para a Análise do Valor Agregado, os Índices de Desempenho de Prazo e Custo e a 

Previsão de cenário futuro de custo e prazo, com as definições das estimativas otimista, realista 

e pessimista.  

 

O terceiro capítulo define a pesquisa, mostra a metodologia utilizada para o seu 

desenvolvimento e como foi seu método de escolha para tal, a estratégia adotada, seu 

delineamento e as formas de obtenção de informações. 

 

No quarto capítulo é apresentado o estudo de caso desenvolvido onde são descritas 

todas as etapas da pesquisa e a realização da análise no empreendimento. 

 

O quinto capítulo consiste na interpretação dos resultados obtidos e a comparação do 

mesmo com os resultados reais da obra. A partir de sua apresentação é mostrada a aplicação real 

da Análise do Valor Agregado, e, com isso, a verificação da previsão de cenário mais próxima 

do real. 

 

A conclusão do trabalho se mostra no sexto capítulo, onde será demonstrada a eficácia 

da Análise do Valor Agregado para projetos de engenharia. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1. Gerenciamento de Projeto  
 

Desde a Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XIX, a 

complexidade das relações de produção vem aumentando gradativamente, e desta forma a 

necessidade de organizar as atividades de milhares de trabalhadores. Neste contexto, o tempo 

gasto em melhorar a racionalidade da forma de administrar e organizar ações empresariais e 

operacionais vem se tornando mais concreto no mundo corporativo.  

 

Em 1917, Henry Gantt (1861-1919) foi responsável pelo desenvolvimento de um 

gráfico que ilustrasse com clareza o tempo em forma de barras horizontais em um gráfico. 

Segundo Pavan (2002), Henry concentrou-se em planejar atividades da produção industrial, e, 

priorizou, portanto, o estudo da ordem das operações.  

 

De modo a demonstrar o avanço da produção, Gantt planejou, organizou e controlou os 

tempos previstos para execução e os tempos reais executados com a ajuda dos Diagramas de 

Gantt.  

 

Desta forma, passou a ser possível o planejamento em detalhes, como a distribuição 

adequada das atividades ao longo das horas de trabalho para cada funcionário.   

 

 

Figura 2 - Diagrama de Gantt 

Fonte: project-management.com 

Top 5 Dynamic Gantt Chart Components for Softwares Developers 
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O Diagrama de Gantt auxilia diversos propósitos o Gerenciamento de Projetos, tendo 

como principal objetivo mostrar de maneira bastante visual e de fácil compreensão como se 

desenvolve o cronograma completo dos trabalhos.  

 

As constantes transformações ocasionadas por inovações tecnológicas, consumidores 

mais exigentes e globalização têm resultado em ambientes de trabalho mais competitivos e 

eficientes diante de mudanças rápidas, potencializando a relevância do Gerenciamento de 

Projeto dentro das empresas.  

 

Segundo Cleland (1975), o Gerenciamento de Projeto é um conjunto de ferramentas que 

permite que as empresas desenvolvam habilidade de controle de eventos não repetitivos, únicos 

e muitas vezes complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré determinados, 

e aponta, portanto, 7 (sete) princípios para serem analisados:  

 

 

Figura 3 - Gerenciamento de Projeto (Cleland) 

Fonte: Gerenciamento de Projetos 8ª edição – Ricardo Vargas 2016 
    Estabelecendo Diferenciais Competitivos 

 

 

Conforme pontua Vargas (2016), cerca de 25% de toda a economia mundial é 

empregada em projetos. Tal demanda gera um pontencial de empregar 15,7 milhões de funções 

relacionadas ao gerenciamento de projeto em sete indústrias (manufatura, serviços, finanças, 

petróleo e gás, tecnologia da informação, construção e utilidades).     
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Conforme Carvalho (2014), o Gerenciamente de Projeto pode ser aplicado em projetos 

de qualquer complexidade, oçamento e tamanho, evitando surpresas durante a execução do 

trabalho. A necessidade do estabelecimento de previsões confiáveis resulta na aplicação de 

métodos de controle de medição de desempenho e resultados de projeto. Tais métodos são 

capazes de diferenciar projetos bem sucedidos e mal sucedidos, e, consequentemente destacar as 

organizações que obtiveram resultados soberanos, conquistando notoriedade no mercado.  

 

 Uma dessas ferramentas é a chamada Análise de Valor Agregado. Segundo Ferreira 

(2014), este método de Gerenciamento de Projetos consiste em relacionar os custos reais 

consumidos e o produto físico obtido no projeto através de uma quantidade específica de 

trabalho. Ou seja, analisa o que foi obtido pelo projeto em relação a quantidade de capital 

consumida para atingir esse resultado. 

 

A aplicação do conceito da Análise do Valor Agregado exige que as atividades 

realizadas, bem como seu custo estejam compreendidas no cronograma físico-financeiro do 

projeto. O método possibilita maior precisão no controle do valor planejado do trabalho no 

tempo, quando comparado ao tratamento isolado destes fatores. 

 

Pode-se realizar a verificação do consumo de capital para a execução de uma 

determinada atividade, e analisar se uma suposta elevação na demanda de capital está 

relacionada a aceleração da tarefa ou ao mal gerenciamento da mesma, permitindo que ações 

preventivas sejam tomadas com a devida antecedência. 

  

2.2. Análise do Valor Agregado 
 

2.2.1. Conceitos Gerais 

 

Segundo Meredith (1995), um projeto é um conjunto de atividades exclusivas que 

resultam em um produto específico. Durante seu desenvolvimento, existe a necessidade de uma 

coordenação específica, com o controle detalhado de prazos, custos e desempenho. 

 

Meredith afirma ainda que o ciclo de vida dos projetos pode ser caracterizado tanto pelo 

momento de velocidade como pelo nível de esforço destinado as atividades. Na maioria das 

vezes, os projetos apresentam um início lento seguido de um processo acelerado até atingir um 

pico, e alcança o término em um ritmo desacelerado. Analogamente, o nível de esforço 

destinado ao projeto inicia-se praticamente nulo, e vai crescendo até atingir um nível máximo, 
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quando a quantidade de pessoas envolvidas no projeto e os gastos com as atividades são 

maiores. O nível de esforço varia de projeto para projeto, no entanto, a suavidade do ponto de 

esforço máximo está diretamente ligada a qualidade com o que o planejamento foi realizado.  

 

Os gráficos contendo as cuvas de momento de velocidade e nível de esforço destinado 

as atividades estão apresentadas a seguir: 

 

 

Figura 4 - Momento de Velocidade 

 

Figura 5 - Nível de Esforço 

Fonte: Gerenciamento de Projeto 8ª edição – Ricardo Vargas 2016 

Estabelecendo Diferenciais Competitivos 

 

Para Kerzner (2016), a principal razão pela qual existe uma quantidade acentuada de 

projetos finalizados com atrasos e acima do custo estimado é a constatação da real magnitude 

dos problemas em estágios avançados de progresso, quando já não é possível recorrer de ações 

corretivas para evitar desastres no projeto. A Análise do Valor Agregado é vantajosa pelo fato 

de oferecer diagnósticos precisos e completos em qualquer fase do projeto. 

 

Desta forma, a Análise do Valor Agregado é apontada como uma das mais importantes 

e poderosas técnicas de controle dentro do Gerenciamento de Projetos, e seu princípio baseia-se 

na inter relação entre custo, prazo e escopo do projeto.  

 

De acordo com Vargas (2002), a Análise do Valor Agregado trata-se da avaliação do 

que foi obtido (valor agregado) em relação ao que foi realmente gasto e o que se planejava 

gastar. O método se destaca quando comparado aos demais devido a consideração feita do que 

foi efetivamente produzido ou realizado. Em outras palavras, o método não avalia apenas o que 

foi gasto com o que se planejava gastar, avaliando também o efetivo valor que foi agregado 

sobre a produção ou serviço.  
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Figura 6 - Variáveis Intrínsecas da Análise do Valor Agregado 

   Fonte: Análise de Valor Agregado 5ª edição – Ricardo Vargas 2002 
    Revolucionando o gerenciamento de prazo e custo  

 

Tendo em vista que a Análise do Valor Agregado é perfeitamente aplicável em 

atividades não repetitivas e com duração específica, a mesma vem sendo adaptada para ser 

utilizada de forma mais simples e imediata nos projetos modernos.  

 

 

2.2.2. Análise do Valor Agregado em Obras 

 

Para Villela (2013), o setor da construção civil, apesar de representar uma parcela 

significativa da economia do país, demonstra dificuldades em atingir uma boa produtividade. 

Nota-se uma alta frenquência nos atrasos de entrega de empreendimentos de modo geral, bem 

como um custo incorrido muito superior ao que havia sido inicialmente orçado.  

 

Essa baixa produtividade retratada, deve-se às incertezas causadas pelas peculiaridades 

do setor, como impactos causados pela paralisação das atividades devido às chuvas e suas 

consequências, ocorrências de greves, interfaces com outras empresas, erros de projeto, 

alterações de escopo, atrasos de suprimento, dentre outros fatores. 

 

A fim de evitar que os possíveis impactos interfiram nas metas previamente definidas, o 

planejamento torna-se uma ferramenta que estabelece propósitos e procedimentos necessários 

para atingi-las, sendo preciso que seja controlado para ser efetivo. Portanto, além de ser 
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controlado, o planejamento deve ser seguido. Caso ocorram interferências que alterem esse 

planejamento, é necessário que um replanejamento seja realizado.  

 

A medição de projetos de construção é realizada através da medição físico-financeira. 

Um simples gráfico de Gantt é suficiente para conduzir o acompanhamento do avanço físico e 

dos custos das atividades de construção em execução.  

 

A Análise do Valor Agregado pode ser dividido em duas categorias distintas, conforme 

o PMI (2005). Primeiramente serão definidos os parâmetros-chave do Gerenciamento, que 

compreendem o Valor Planejado (VP) ou Custo Orçado do Trabalho Agendado (COTA), o 

Valor Agregado (VA) ou Custo Orçado do Trabalho Realizado (COTR) e o Custo Real (CR) ou 

Custo Real do Trabalho Realizado (CRTR). Posteriormente, serão definidos os Indicadores de 

Desempenho, que incluem as análises de variações, os índices de consumo e as previsões de 

desempenho (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).  

 

Desta forma, é possível fazer uma comparação entre o cronograma da obra e as 

constantes medições realizadas em relação ao progresso físico e os custos reais incorridos na 

obra, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 7 - Variações de prazo e custo com base no valor agregado 

Fonte: UVAGP – Análise do Valor Agregado  

https://uvagpclass.wordpress.com/2017/05/24/analise-do-valor-agregado/ 
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2.2.3. Parâmetros para Análise do Valor Agregado 
 

 

Conforme exposto por Oliveira (2003), a Análise do Valor Agregado deve ser realizada 

em cada etapa de medição, com base em três principais parâmetros: 

 

 Valor Planejado (VP): custo orçado do trabalho que deveria ter sido realizado 

(previsto). Representa a baseline da Análise do Valor Agregado baseado na 

Estrutura Analítica de Projeto que não segue necessariamente o conjunto de 

operações que ocorrem no local de trabalho; 

 

 Orçamento no Término (ONT): Representa o custo total planejado para 

realização da obra; 

 

 Custo Real (CR): Representa o custo real incorrido para a realização das 

atividades executadas durante um determinado período; 

 

 Valor Agregado (VA): Representa o custo orçado do trabalho realizado. Custo 

orçado (previsto) multiplicado pelo percentual físico realizado na obra. Então: 

VA = VP x % Físico realizado. 

 

 

Figura 8 – Relatório de Desempenho Básicos para AVA 

   Fonte: STRATEC – Mensurando desvios nos projetos 
http://www.stratec.com.br/blog/2013/setembro/mensurando-desvios-nos-projetos 

 

 

Com base nestes parâmetros, é possível obter uma série de informações sobre o projeto. 

Pode-se analisar a situação atual do projeto, bem como seu histórico e projeções futuras sobre 

custos e prazo.  
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2.2.4. Índices de Desempenho de Prazo e Custo 

 

Conforme Alves (2017), os componentes apresentados são medições de um ponto no 

tempo e são utilizados para o cálculo de índices de desempenho e variações em relação à 

baseline e serão apresentados a seguir:  

 

1. O Índice de Desempenho de Prazo é análise da proximidade entre a baseline do 

cronograma e o progresso real do trabalho. Representa a proporção entre o que foi 

concluído e o que havia sido planejado.  

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO (IDP) = VALOR AGREGADO (VA) 

                              VALOR PLANEJADO (VP) 

 

O valor encontrado para o IDP indica se a proporção de tempo que foi previsto para 

execução de uma atividade foi devidamente convertido em trabalho. Por exemplo: O 

IDP de 0,76 demonstra que 76% do tempo que foi previsto foi efetivamente convertido 

em trabalho, e que portanto os 24% restantas foram perdidos, pois não contribuíram 

valor ao produto. 

 

2. A Variação de Prazo é análise da proximidade entre o projeto e a baseline do 

cronograma. Este índice indica o desvio entre o trabalho realizado até a etapa de 

medição e o quanto deveria ter sido realizado conforme cronograma inicial. Neste 

caso, o valor positivo indica que o projeto está adiantado. 

 

VARIAÇÃO DE PRAZO (VPR) = VALOR AGREGADO (VA) – VALOR PREVISTO 

(VP) 

 

Para a interpretação deste parâmetro, toma-se como base “0”, se o valor encontrado for 

maior que zero demonstra que o projeto está adiantado em relação ao que foi previsto; 

se o valor encontrado for igual a zero demonstra que o projeto está de acordo com o 

previsto; se o valor encontrado for menor que zero demonstra que o projeto está 

atrasado em relação ao previsto. 

 

3. O Índice de Desempenho de Custo avalia se o orçamento do projeto está sendo 

gasto de forma eficiente, ou seja analisa o desempenho do projeto em relação aos 

custos. Representa a taxa de conversão entre os custos reais realizados e o valor 

agregado.  
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ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CUSTO (IDC) = VALOR AGREGADO (VA) 

                                     CUSTO REAL (CR) 

 

O valor encontrado para o IDC indica se a proporção entre o que foi concluído e o que 

foi realmente pago, ou seja quanto de cada real investido foi efetivamente agregado ao 

produto final. Se o valor encontrado for superior a “1” isso significa que o projeto está 

pagando menos do que o planejado para o trabalho que está sendo realizado.  

 

4. A Variação de Custos é a análise da proximidade entre o trabalho que foi realizado 

e a baseline de custos. Este índice indica entre o valor gasto e o valor agregado ao 

projeto. Neste caso, o valor positivo indica que o projeto está pagando menos do 

que o previsto pelo trabalho concluído.  

 

VARIAÇÃO DE CUSTO (VC) = VALOR AGREGADO (VA) –  CUSTO REAL (CR) 

 

Para a interpretação deste parâmetro, toma-se como base “0”, se o valor encontrado for 

maior que zero demonstra que o custo incorrido do projeto está abaixo do previsto; se o valor 

encontrado for igual a zero demonstra que o projeto está de acordo com o orçamento; se o 

valor encontrado for menor que zero demonstra que o custo incorrido do projeto está acima 

do previsto. 

 

5. O Índice de Desempenho de Custo de Recuperação foca no desempenho futuro, é a 

relação entre a quantidade de serviço que falta a ser executado com a verba que 

ainda se tem disponível de acordo com o orçamento previsto. O ideal é o IDCR seja 

1,0. 

 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO  

       DE CUSTO                        = ORÇAMENTO NO TÉRMINO (ONT) – VALOR AGREGADO 

(VA) 

DE RECUPERAÇÃO                        ORÇAMENTO NO TÉRMINO (ONT) – CUSTO REAL (CR) 

(IDCR)           
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As cinco fórmulas de saída são os elementos básicos da Análise do Valor Agregado. A 

seguir apresenta-se um quadro resumo com os princípios expostos neste capítulo: 

 

 

Tabela 1 - Índice de Desempenho de Prazo e Custo 

Elementos para Análise do Valor Agregado 

Índice de Desempenho de 

Prazo 

Valor Agregado ÷ Valor Planejado 

 

Variação de Prazo Valor Agregado – Valor Previsto 

 

Índice de Desempenho de 

Custo 

Valor Agregado ÷ Custo Real 

 

Variação de Custos Valor Agregado  –  Custo Real 

 

Índice de Desempenho de 

Custo de Recuperação 

 

(Orçamento no Término – Valor Agregado)  

÷ 

(Orçamento no Término  – Custo Real) 

 

 

2.2.5. Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo 

 

Com base nos índices apresentados no item anterior, Índices de Desempenho de Prazo e 

Custo, é possível realizar previsões de cenários futuros em relação ao prazo e custo do 

empreendimento em questão.  

 

Para Bolis (2015), a Previsão de Cenário Futuro se mostra como uma das ferramentas mais 

vantajosas do método do Gerenciamento do Valor Agregado, uma vez que, a partir dela, pode-

se determinar planos de ação com o intuito de corrigir as possíveis inconsistências apontadas.  

 

Cabe ressaltar, no entanto, que para a previsão de cenários futuros são criados 3 cenários 

distintos: otimista, realista e pessimista.  

 

 

1. Estimativa para o Término (EPT) – Calcula o custo necessário para a conclusão do 

Projeto.  
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 Cenário Otimista: toma-se como base o Orçamento Original do Projeto e o 

Valor Agregado até a data de medição, ou seja, não leva em consideração o 

Custo Real do Projeto. 

 

EPT = ONT – VA 

Sendo, 

EPT – Estimativa para o Término 

ONT – Orçamento no Término 

VA – Valor Agregado 

 

 Cenário Realista: toma-se como base o fato de que todos os serviços que 

ainda faltam ser executados terão o mesmo Índice de Desempenho de Custo 

(IDC) dos serviços já executados. 

 

EPT = ONT - VA 

          IDC 

 

 Cenário Pessimista: toma-se como base, além do Índice de Desempenho de 

Custo (IDC), o Índice de Desempenho de Prazo (IDP), prevendo que os 

serviós que ainda faltam ser executados terminariam com os mesmos índices 

de servi;os á realizados.  

 

EPT = ONT - VA 

 (IDC x IDP) 

 

2. Estimativa no Término (ENT) -  trata-se do custo total revisado no término, ou seja, 

o somatório do que já foi gasto até o momento, que é o Custo Real (CR), e a 

Estimativa para o Término (EPT).  

 

ENT = CR + EPT 

 

 Cenário Otimista:  

 

ENT = CR + (ONT – VA) 

 

 Cenário Realista: 
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ENT = CR + (ONT – VA) 

                        IDC 

 

 

 

 Cenário Pessimista: 

 

ENT = CR + (ONT – VA) 

             (IDC x IDP) 

 

 

3. Duração no Término (DNT) -  trata-se da duração de término revisada, ou seja, a 

Duração Prevista (DP) incialmente dividida pelo Índice de Desempenho de Prazo 

(IDP).  

DNT =     DP  

          IDP 

 

4. Variação de Prazo no Término (VPNT) -  demonstra o quanto o projeto encontra-se 

atrasado ou adiantado em relação ao previsto, com base nas tendências 

apresentadas.  

Trata-se da diferença entre a Duração Prevista (DP) e a Duração no Término 

(DNT).  

 

VPNT = DP - DNT 

 

Se um Projeto apresenta um atraso de 10 dias, significa que há 10 dias o Projeto deveria 

estar concluído, portanto, o VPNT = -10. 

 

VPNT < 0  PROJETO ATRASADO 

VPNT = 0  PROJETO DENTRO DO PRAZO 

VPNT > 0  PROJETO ADIANTADO 

 

 

5. Variação de Custo no Término (VCNT) -  demonstra o quanto o projeto encontra-se 

acima ou abaixo do orçamento previsto, com base nas tendências apresentadas.  

Trata-se da diferença entre a Orçamento no Término (ONT) e a Estimativa no 

Término (ENT).  
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VCNT = ONT - ENT 

 

VPNT > 0  CUSTO ABAIXO DO ORÇAMENTO 

VPNT = 0  CUSTO DENTRO DO ORÇAMENTO 

VPNT < 0  CUSTO ACIMA DO ORÇAMENTO 

 

A partir das cinco fórmulas apresentadas torna-se possível realizar a previsão de cenário 

futuro de um projeto. A seguir apresenta-se um quadro resumo com os princípios expostos neste 

capítulo: 

 

Tabela 2 - Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo 

Elementos para Previsão do Projeto 

 

Estimativa para o Término                     

(otimista) 

                      

                      Orçamento no Término – Valor Agregado 

 

 

Estimativa para o Término 

(realista) 

                   

                  (Orçamento no Término – Valor Agregado) 

                                                    ÷ 

                          (Índice de Desempenho de Custo) 

 

Estimativa para o Término 

(pessimista) 

                

                       (Orçamento no Término – Valor Agregado) 

                                                      ÷ 

(Índice de Desempenho de Custo x Índice de Desempenho de Prazo) 

 

Estimativa no Término     

                  

 

Custo Real + Estimativa para o Término 

 

Duração no Término 

 

 

Duração Prevista – Índice de Desempenho de Prazo 

 

Variação de Prazo no 

Término 

 

 

Duração Prevista – Duração no Término 

 

Variação de Custo no 

Término 

 

 

Orçamento no Término – Estimativa no Término 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Instrumentos de Coleta de Dados 
 

3.1.1.  Pesquisa Bibliográfica  
 

Para a elaboração desta pesquisa tomou-se como base as informações contidas em 

artigos nacionais e internacionais, publicações periódicas, documentos disponíveis na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações e Google Acadêmico.  

 

Os objetivos da pesquisa e estruturação dos contornos teóricos do conceito geral a ser 

pesquisado foram avaliados com o intuito de definir as palavras chaves do projeto. Neste 

sentido as palavras-chave são: gerenciamento de projeto, análise do valor agregado e construção 

civil. 

 

3.1.2.  Pesquisa Documental 

 

A pesquisa é considerada documental, pois utiliza de dados específicos de uma reforma 

predial, como cronograma físico-financeiro planejado, replanejado e real, que será abordada no 

estudo de caso. Os dados utilizados são sigilosos, portanto o nome da empresa não será 

informado, porém serão demonstradas suas metodologias, métodos de planejamento e expertise.  

Os dados coletados serviram como base para os levantamentos que compõe o estudo de caso.  

 

3.2. Análise e Tratamento dos Dados  
 

Para elaboração da pesquisa foi definida a sequência de atividades que corresponde ao 

plano de ação utilizado para que a análise em questão tenha sido colocada em prática. O 

delineamento da pesquisa está esquematicamente representado na figura a seguir e suas etapas 

explicadas posteriormente. 
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Figura 9 - Sequência da Pesquisa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A revisão bibliográfica foi feita ao longo de toda a pesquisa, proporcionando o 

embasamento teórico, não devendo ser uma mera repetição do que já foi dito ou escrito, e sim 

conter a abordagem do tema sob novo enfoque, possibilitando conclusões inovadoras.  

 

A pesquisa documental foi realizada pela empresa analisada, e os dados coletados foram 

fornecidos pelo Engenheiro de Planejamento da obra. 

 

Revisão Bibliográfica 

Pesquisa Documental 

Apresentação dos Parâmetros de 

Análise 

Apresentação das Previsões de 

Cenários Futuros 

Descrição da Reforma Predial 

Aplicação da Análise do Valor 

Agregado 

Pontenciais Benefícios da 

Aplicação da Análise  
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A apresentação dos parâmetros de análise e previsões de cenários futuros demonstram 

os elementos necessários para a aplicação do método e avaliação da situação do projeto em suas 

perspectivas otimista, realista e pessimista.  

 

A descrição da reforma predial relata os objetivos do projeto em estudo, bem como a 

descrição detalhada da obra, acompanhada de um relatório fotográfico. 

 

Para a atividade de aplicação da Análise do Valor Agregado será determinada a 

previsão do cenário futuro, de acordo com os parâmetros de análise, o que permitirá o 

estabelecimento da conjuntura do projeto quando comparado ao planejado. Permitindo, desta 

forma, a instauração de medidas corretivas para sanar possíveis desvios no andamento físico e 

financeiro do empreendimento em questão.   

 

A partir dos resultados apresentados serão analisados os cenários obtidos e comparados 

aos reais ocorridos no empreendimento. A partir desta análise será possível realizar o estudo da 

eficácia da aplicação do Análise do Valor Agregado, suas vantagens e desvantagens. Com a 

motivação técnica sugerida, pode-se analisar os potenciais benefícios trazidos com a aplicação 

dos conceitos da Análise do Valor Agregado. 
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4. ESTUDO DE CASO NA REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO 
 

4.1. Apresentação da Reforma 
 

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso real, com intuito de aplicar os 

conceitos até agora demonstrados da Análise do Valor Agregado, verificando, desta forma, sua 

eficácia no gerenciamento de recursos na construção civil.  

 

Em 09/07/2007, iniciou-se a vigência do Contrato que tinha por objeto executar os 

serviços necessários para a manutenção da edificação localizada na Rua Afonso Pena 105, na 

cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais.  

 

O serviço de reforma predial possuia bastante demanda a fatores pluviais, exigindo um 

trabalho técnico e operacional para revitalização e reconstituição predial. A edificação 

apresentava 5 pavimentos e era escopo do Contrato realizar a inclusão de um pavimento 

superior. A empresa foi responsável por realizar uma gama de atividades que iam desde pintura, 

impermeabilização, reforma de piso, manutenção de elétrica e mecânica interna. 

 

Foi acordado que, para as atividades previstas no escopo contratado, o prazo de 

vigência contratual e execução dos serviços seria de 167 dias corridos, apresentando o seu 

término em 23/12/2007.  O valor total do Contrato ficou acordado em R$ 5.990.902,72 (cinco 

milhões novecentos e noventa mil novecentos e dois reais e setenta e dois centavos).  

 

A seguir apresenta-se um relatório fotográfico da reforma predial que será retratada 

neste capítulo:  
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Figura 10 - Fachada 1 

 
Figura 11 - Fachada 2 

 
Figura 12 - Estrutura 1 

 
Figura 13 - Instalações 

 
Figura 14 - Salão 1 

 
Figura 15 - Salão 2 

Figura 16 -  TCOM 
 

Figura 17 - Envelope 
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4.2.  Cronograma físico-financeiro 
 

A Curva de Avanço Físico do empreendimento analisado, demonstrada abaixo, foi 

elaborada pelo Engenheiro de Planejamento da obra, quando da execução das atividades.  

 

Gráfico 1 - Curva de Avanço Físico da obra 
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Tabela 3 - Avanço Físico da obra 
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Nota-se que a curva em azul representa o Avanço Físico previsto, quando da 

contratação, até a conclusão do empreendimento, com previsão de término para 23/12/2007.  

 

Entretanto, devido à uma semana de chuvas intensas e atraso no fornecimento de 

equipamentos importantes para o desenvolvimento das atividades, ocorrida na primeira 

quinzena de setembro, houve um impacto no cronograma contratual estabelecido, e portanto, a 

Curva de Avanço Físico teve que ser replanejada, conforme representa a curva em rosa. 

Entretanto, cabe ressaltar que o replanejamento do cronograma não alterou a data de conclusão 

prevista inicialmente para a reforma. 

 

A Curva de Avanço Físico foi elaborada ao longo do desenvolvimento dos serviços da 

reforma e ampliação da edificação, representada pela curva verde, de modo a comparar o 

avanço físico que havia sido previsto com o que estava sendo efetivamente executado.  

 

Percebe-se que o Avanço Físico Real elaborado de acordo com as etapas que estavam 

sendo executadas no empreendimento se apresenta inferior ao Avanço Replanejado.  

 

 Analogamente à curva de Avanço Físico da obra, foi também elaborada a Curva de 

Avanço Financeiro do empreendimento, de forma a retratar o avanço das medições em relação 

às atividades que estavam sendo executadas. A seguir apresenta-se a Curva de Avanço 

Financeiro da reforma predial retratada neste capítulo:  
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Gráfico 2 - Curva de Avanço Financeiro 
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Tabela 4 - Avanço Financeiro da obra 
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Nota-se que são apresentadas as previsões e medições de cada período e as acumuladas 

até dezembro de 2007. 

 

A curva em amarelo representa o Avanço Financeiro previsto, quando da contratação, 

até a conclusão do empreendimento, com previsão de término em 23/12/2007.  

 

Uma Curva de Avanço Financeiro foi elaborada ao longo do desenvolvimento dos 

serviços da reforma e ampliação da edificação, representada pela curva azul, de modo a 

comparar o avanço financeiro que havia sido previsto com aquele que estava sendo 

efetivamente medido.  

 

Percebe-se que o Avanço Financeiro Real elaborado de acordo com as etapas que 

estavam sendo executadas no empreendimento se apresenta inferior ao Avanço Financeiro 

Previsto.  

 

A seguir demonstra-se um quadro resumo do que foi de fato atingido financeiramente 

em comparação ao que havia sido previsto para cada mês da obra: 

         
Tabela 5 - Real/ Previsto 

MÊS REAL/PREVISTO 

JULHO/2007 65,29% 

AGOSTO/2007 86,68% 

SETEMBRO/2007 69,73% 

OUTUBRO/2007 71,52% 

NOVEMBRO/2007 56,84% 

DEZEMBRO/2007 67,48% 

 

 

 

 

4.3.  Aplicação da Análise do Valor Agregado: medição do mês 04 (outubro) 
  

 

Este capítulo visa verificar a eficácia da Análise do Valor Agregado através de uma 

aplicação prática, utilizando como base os valores obtidos na reforma predial retratada 

anteriormente.  

 

Com intuito de realizar uma comparação entre a previsão de cenário futuro de prazo e 

custo obtidos através da Análise do Valor Agregado, e os que foram realmente atingidos quando 

da execução do empreendimento, uma data de corte deve ser determinada. Para tanto, o mês de 

outubro/2007 foi escolhido como a data base para a análise deste trabalho. 
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Com base no exposto no capítulo 2.2 (Análise do Valor Agregado) desta pesquisa, 

primeiramente serão determinados os dados os parâmetros para a Análise do Valor Agregado da 

reforma predial em questão. 

 

Conforme visto anteriormente, para o cálculo do Valor Agregado, toma-se o custo 

orçado previsto multiplicado pelo percentual físico realizado na obra. Portanto, o custo orçado 

previsto de cada mês trata-se da Previsão Acumulada, demonstrada na Tabela 4 (Avanço 

Financeiro da obra). O percentual físico realizado na obra trata-se do Acumulado Real da 

Tabela 3 (Avanço Físico da obra). O cálculo do Valor Agregado até o mês de outubro de 2007 

será demonstrado a seguir: 

 

 Julho/2007: 203.508,15 x (5,0%) = 10.175,41 

 

 Agosto/2007: 893.853,76 x (27,0%) = 241.340,52 

 

 Setembro/2007: 2.045.760,37 x (56,0%) = 1.145.625,81 

 

 Outubro/2007: 3.216.231,04 x (94,0%) = 3.023.257,18 

 

 

A seguir demonstra-se um quadro resumo do Progresso da Análise do Valor Agregado, 

onde são apresentados o Valor Agregado, bem como a Previsão e Medição Acumuladas até 

outubro/2007:  

 

Tabela 6 - Valor Agregado 

 

 

De forma a representar visualmente os valores demonstrados na tabela anterior, foi 

criado um gráfico contendo os dados de Valor Agregado do empreendimento analisado, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

PROGRESSO GVA jul/07 ago/07 set/07 out/07

Valor Agregado 10175,41 241340,5 1145626 3023257

Previsão acumulada 203508,2 893853,8 2045760 3216231

Medição acumulada 132865,8 774784,2 1426607 2300234
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Gráfico 3 - Valor Agregado 

 

 

O Valor Agregado está representado mês a mês no gráfico pela curva em azul. A 

Previsão Acumulada (realizada quando da contratação) está representada pela curva em 

vermelho, enquando que a Medição Acumulada (realmente ocorrida) está representada no 

gráfico pela curva em verde.  

 

4.4.  Índices de Desempenho de Prazo e Custo: medição do mês 04 (outubro) 

 

 Conforme demonstrado no item 2.2.4 (Índice de Desempenho de Prazo e Custo) deste 

trabalho, para a aplicação da Análise do Valor Agregado, devem ser determinados os 

componentes de um ponto no tempo. Para tanto, de acordo com os dados da reforma predial 

apresentada, os parâmetros foram calculados com base no formulário exposto na tabela 1 

(Índice de Desempenho de Prazo e Custo) até outubro/2007. 
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Tabela 7 - Índices de Desempenho – Reforma Predial 

 

 

Foi realizado um estudos dos valores encontrados nos índices de desempenho da Análise do 

Valor Agregado da reforma predial em questão, desta forma, pode-se concluir as seguintes 

premissas: 

 

 Índice de Desempenho de Prazo (IDP): Para o mês de julho, nota-se uma elevada taxa 

de improdutividade, uma vez que 5% do tempo foi realmente convertido em trabalho, e, 

portanto, 95% não contrinbuíram valor às atividades executadas. A produtividade foi 

aumentando, com 27% no mês de agosto, 56% no mês de setembro e atingiu uma alta 

de 94% no mês de outubro; 

 

 Variação de Prazo (VPR): Percebe-se que todos os meses apresentam a Variação de 

Prazo (VPR) menor que zero, ou seja, demonstrando que o projeto está atrasado em 

relação ao previsto para o período em análise; 

 

 Índice de Desempenho de Custo (IDC): Para o mês de julho, nota-se que o projeto 

apresenta um elevado gasto em relação às atividades que estavam sendo concluídas 

naquele momento, apresentando uma taxa de 0,08. Percebe-se que o desemprenho de 

custo do projeto foi aumentando nos meses subsequentes, apresentando uma taxa de 

0,31 para o mês de agosto e 0,80 para o mês de setembro. Cabe ressaltar que para o mês 

de outubro, o índice de desempenho de custo apresentou uma taxa de 1,31, 

demonstrando, portanto, que naquele período, pagava-se menos do que o planejado para 

as atividades que estavam sendo executadas; 

 

 Variação do Custo (VC): Percebe-se que para os meses de julho, agosto e setembro o 

custo incorrido para o projeto estava superior ao previsto. No entanto, para o mês de 

outubro, percebe-se que o custo incorrido para o projeto se mostrou abaixo do previsto;  

 

Índices de Desempenho jul/07 ago/07 set/07 out/07

Índice de Desempenho de prazo (IDP) 0,05 0,27 0,56 0,94

Variação do prazo (VPR) -193.332,74 -652513,2448 -900134,5628 -192973,8624

Índice de Desempenho de custo (IDC) 0,08 0,31 0,80 1,31

Variação do custo (VC) -122.690,36 -533.443,64 -280981,2828 723023,3676

Índice de Desempenho de custo e recuperação (IDCR) 1,02 1,10 1,06 0,80

INTERPRETAÇÃO - VC e VPR

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Abaixo do 

orçamento e 

atrasado

INTERPRETAÇÃO - IDC e IDP

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Acima do 

orçamento e 

atrasado

Abaixo do 

orçamento e 

atrasado
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 Índice de Desempenho de Custo de Recuperação (IDCR):  Este índice representa a 

relação entre a quantidade de serviços a ser realizado e a verba disponível para o 

projeto. Nota-se que para todo o período em análise, o IDCR ficou próximo de 1,0, que 

se mostra como a taxa ideal de projeto. Cabe ressaltar que nos meses de julho, agosto e 

setembro o IDCR se mostra um pouco superior a 1,0, demonstrando que existia uma 

quantidade maior de serviço a ser executado do que a verba que se tinha disponível para 

o projeto. No entanto, para o mês de outubro, percebe-se que o IDCR foi 0,80, o que 

demonstra que naquele momento existia mais verba disponível do que serviço a ser 

executado.  

 

Conclui-se, com base nos índices de desempenho de prazo e custo demonstrados neste 

capítulo, que para os meses de julho, agosto e setembro a Análise do Valor Agregado 

demonstra que o projeto da reforma predial se mostrava acima do orçamento e atrasado em 

relação ao previsto. Para o mês de outubro o projeto se mostrava abaixo do orçamento e 

atrasado em relação ao previsto.  

 

 

4.5. Previsão de Cenário Futuro: medição 04 (outubro) 

 

Conforme exposto no capítulo anterior deste trabalho, a data base da reforma predial em 

análise foi outubro/2007. Desta forma, para a determinação da previsão do cenário futuro, serão 

utilizados os parâmetros demonstrados no capítulo 2.2.5 (Previsão de Cenário Futuro: Custo e 

Prazo) desenvolvido neste trabalho. 

 

 Como pontuado anteriormente, a previsão de cenário futuro é composta por três 

estimativas: otismista, realista e pessimista. Portanto, com base nos parâmetros básicos da 

Análise do Valor Agregado, bem como nos Índices de Desempenho de Custo e Prazo, pode-se 

realizar a previsão para a reforma predial analisada considerando as três hipóteses.  

 

 Cabe ressaltar, no entanto, que para o projeto em questão, o Orçamento no Término 

pode ser verificado na Previsão Acumulada do mês de dezembro (Tabela 4): 5.990.902,72, que 

consiste no valor previsto para a execução do empreendimento em questão. Os demais 

parâmetros serão obtidos com base na análise do mês de outubro – data base determinada para 

este estudo.  

 

 Desta forma, as previsões dos cenários futuros (otimista, pessimista e realista) foram 

calculadas com base nas fórmulas expostas na tabela 2 (Previsão de Cenário Futuro: Custo e 

Prazo) desta pesquisa, e serão demonstradas a seguir:  
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Tabela 8 - Previsão de Cenário Futuro: Otimista 

 

 

 Foi realizado um estudo dos valores encontrados na estimativa otimista da Previsão de 

Cenário Futuro com base na Análise do Valor Agregado. Logo, de acordo com os dados 

obtidos, pode-se afirmar as seguintes premissas: 

 

 Estimativa para o Término (EPT): Foi verificado que para o cenário otimista (não 

levado em consideração o custo real do projeto) o valor à incorrer necessário para a 

conclusão do projeto, a partir de outubro/2007, seria de R$ 2.967.645,54; 

 

 Estimativa no Término (ENT): Para o cenário otimista foi verificado que o custo total 

para a realização dos serviços contratados é de R$ 5.267.879,35, ou seja, R$ 723.023,37 

abaixo do valor total previsto para a reforma predial; 

 

 Variação de Custo no Término (VCNT): Para o cenário otimista o custo no término da 

obra apresenta-se inferior ao previsto em R$ 723.023,37.  

 

 

Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo Otimista

Estimativa para o Término (EPT) - otimista 2.967.645,54

Estimativa no Término (ENT) 5.267.879,35

Variação de Custo no Término (VCNT) 723.023,37

Duração no Término (DNT) 5,92

Variação de Prazo no Término (VPNT) -0,36

Interpretação

Projeto com 

economia e 

atrasado

DATA BASE: OUTUBRO
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Tabela 9 - Previsão de Cenário Futuro: Realista 

 

 

Foi realizado um estudo dos valores encontrados na estimativa realista da Previsão de 

Cenário Futuro com base na Análise do Valor Agregado. Logo, de acordo com os dados 

obtidos, pode-se afirmar as seguintes premissas: 

 

 Estimativa para o Término (EPT): Foi verificado que para o cenário realista (não levado 

em consideração o custo real do projeto) o valor à incorrer necessário para a conclusão 

do projeto, a partir de outubro/2007, seria de R$ 2.257.921,90; 

 

 Estimativa no Término (ENT): Para o cenário realista foi verificado que o custo total 

para a realização dos serviços contratados é de R$ 4.558.155,71, ou seja, R$ 

1.432.747,00 abaixo do valor total previsto para a reforma predial; 

 

 Variação de Custo no Término (VCNT): Para o cenário realista o custo no término da 

obra apresenta-se inferior ao previsto em R$ 1.432.747,00.  

 

 

Cabe ressaltar que, para a análise do empreendimento em questão, a estimativa de custo 

realista demonstra um cenário mais positivo quando comparado à estimativa de custo otimista. 

Isto ocorre devido ao Índice de Desempenho de Custo ter sido de 1,31 na data base escolhida 

para a aplicação da análise (outubro2007).  O IDC maior que 1,0 indica que o projeto apresenta 

um custo menor do que o previsto. 

 

Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo Realista

Estimativa para o Término (EPT) - realista 2.257.921,90

Estimativa no Término (ENT) 4.558.155,71

Variação de Custo no Término (VCNT) 1.432.747,00

Duração no Término (DNT) 5,92

Variação de Prazo no Término (VPNT) -0,36

Interpretação

Projeto com 

economia e 

atrasado

DATA BASE: OUTUBRO
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Tabela 10 - Previsão de Cenário Futuro: Pessimista 

 

 

Foi realizado um estudos dos valores encontrados na estimativa pessimista da Previsão de 

Cenário Futuro com base na Análise do Valor Agregado. Logo, de acordo com os dados 

obtidos, pode-se afirmar as seguintes premissas: 

 

 Estimativa para o Término (EPT): Foi verificado que para o cenário pessimista (não 

levado em consideração o custo real do projeto) o valor à incorrer necessário para a 

conclusão do projeto, a partir de outubro/2007, seria de R$ 2.402.044,58; 

 

 Estimativa no Término (ENT): Para o cenário pessimista foi verificado que o custo total 

para a realização dos serviços contratados é de R$ 4.702.278,39, ou seja, R$ 

1.288.624,33 abaixo do valor total previsto para a reforma predial; 

 

 Variação de Custo no Término (VCNT): Para o cenário realista o custo no término da 

obra apresenta-se inferior ao previsto em R$ 1.288.624,33.  

 

 

Cabe ressaltar ainda que, analogamente à observação pontuada no item anterior, devido ao 

Índice de Desempenho de Custo ter sido de 1,31 na data base escolhida para análise 

(outubro/2007), a estimativa de custo pessimista também se mostrou mais positiva quando 

comparada à estimativa de custo otimista do empreendimento em questão, entretanto, mostra-se 

menos positiva quando comparada à estimativa de custo realista.  

 

A Duração no Término e a Variação de Prazo no Término são constantes para os três 

cenários, e serão analisadas a seguir: 

 

Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo Pessimista

Estimativa para o Término (EPT) - pessimista 2.402.044,58

Estimativa no Término (ENT) 4.702.278,39

Variação de Custo no Término (VCNT) 1.288.624,33

Duração no Término (DNT) 5,92

Variação de Prazo no Término (VPNT) -0,36

Interpretação

Projeto com 

economia e 

atrasado

DATA BASE: OUTUBRO
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 Duração no Término (DNT): Demonstra a duração para o término revisada na data 

base escolhida para análise (outubro/2007), ou seja, indica que para a realização de 

todo o escopo contratado tomaria 5,92 meses.  

 

 Variação de Prazo do Término (VPNT): Representa o quanto o prazo vai estourar 

no cronograma inicial previsto. Desta forma, com base na Previsão de Cenário 

Futuro da Análise do Valor Agregado, conclui-se que a obra apresentaria um atraso 

de 0,36 meses em relação ao previsto inicialmente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ANÁLISE COMPARATIVA: REAL X AVA 
 

 

Após efetuado o estudo dos resultados obtidos pela Análise do Valor Agregado, aplicado 

no empreendimento em questão, constata-se que a Estimativa no Término que mais se 

aproximou do resultado real obtido ao final da obra foi o cenário otimista. 

 

Isto ocorre devido à um relativo aumento na produtividade ocorrido no mês de outubro, 

período que foi definido a data base para o estudo abordado neste trabalho. Uma vez que, de 

forma a atender o cronograma previsto, um plano de ação foi desenvolvido pelo Engenheiro de 

Planejamento Responsável da obra, eliminando os impactos de atraso que ocorreram nos 

primeiros meses do Contrato. 

 

 Após a cessão período de chuva e o saneamento dos atrasos de fornecimento de 

responsabilidade de provedores, que impactaram diretamente nas atividades que estavam sendo 

executadas, foi possível recuperar a baixa produtividade demonstrada pela Análise do Valor 

Agregado quando do início da execução dos serviços. Desta forma, o Índice de Desempenho de 

Custo que apresentava uma taxa de 0,08 no mês de julho, apresentou um progresso substancial, 

alcançando a taxa de 1,31 no mês de outubro. 
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O IDC maior que 1,0, de acordo com a Análise do Valor Agregado, indica que o projeto 

está pagando menos do que o previsto para a execução das atividades do escopo contratado. 

Para o índice de 1,31, apontado no mês de outubro, pode-se afirmar que, neste período, o 

projeto apresentava uma redução de custo em torno de 30% em relação ao previsto.  

 

Resta claro, portanto, ressaltar que, devido ao elevado Índice de Desempenho de Custo 

demonstrado para o período em questão (outubro/2007), o cenário otimista apresentou 

estimativas menos vantajosas quando comparado aos cenários realista e pessimista. Isto ocorre 

pelo simples fato da Estimativa para o Término, para os cenários realista e pessimista, ser 

inversamente proporcional ao Índice de Desempenho de Custo, conforme recorte do capítulo 

2.2.5 (Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo) deste trabalho: 

 

  

Figura 18 - 2.2.5 - Previsão de Cenário Futuro: Custo e Prazo 

 

Em outras palavras, para um IDC maior, será constatado um EPT menor, tanto para o 

cenário realista como para o pessimista. Visto que, conforme demonstra a Análise do Valor 

Agregado, o EPT representa o custo necessário para o término do projeto, considerando uma 
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determinada data base. Fica evidente, deste modo, que quanto maior for o IDC, menor será o 

custo previsto para o término do empreendimento para os dois cenários.  

 

Portanto, devido às características demonstradas para o estudo de caso em questão, pode-

se afirmar que o cenário otimista é o que mais se aproxima do resultado real da obra. No 

entanto, este cenário apresenta a a estimativa menos vantajosa. 

 

O Desempenho do Prazo se mostrou igualmente muito próximo da realidade obtida o 

final do empreendimento, que apontou um pequeno atraso de 10,8 dias quando comparado à 

vigência contratual estabelecida quando da contratação. 

 

Visto que a reforma predial não apresentou um atraso significativo, devido ao 

replanejamento realizado, bem como ao plano de ação desenvolvido para o atendimento da 

baseline inicialmente planejada, pode-se afirmar que Análise do Valor Agregado para o prazo 

também se mostrou eficaz. Segue abaixo um quadro comparativo entre os valores obtidos pela 

aplicação da Análise do Valor Agregado e os valores obtidos na obra: 

 

Tabela 11 - Quadro Comparativo 

 AVA REAL 

MEDIÇÃO ACUMULADA 

FINAL 

R$ 5.267.879,35 R$ 6.056.784,62 

PRAZO TOTAL FINAL 178 dias 183 dias 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Análise do Valor Agregado se mostrou simples e de fácil aplicação. Os resultados 

estimados indicaram uma conjectura similar à prática efetiva obtida para o mês de medição nº 

04, ou seja, outubro/2007.  

 

Com base na análise detalhada das perspectivas do andamento do projeto, concebida pela 

Análise do Valor Agregado, pode-se ter uma precessão fundamentada de possíveis desvios no 

planejamento do projeto. Medidas corretivas e planos de ação, podem ser implementados para 

evitar impactos no cronograma físico-financeiro de um empreendimento.  

 

O acompanhamento e gerenciamento da evolução do projeto são ferramentas que 

permitem a concentração de esforços nas atividades cruciais do empreendimento. Percebe-se, 

com base nos resultados do estudo de caso desta pesquisa, que as estimativas indicadas pela 

Análise do Valor Agregado, possibilitam uma melhoria na utilização dos recursos e 

formalização de novos métodos de planejamento. 

 

O direcionamento das atividades em prol do reparo de impactos, amplia a produtividade. 

O projeto torna-se mais otimizado, e com maior índice de lucratividade, de acordo com a 

concentração precisa de esforços e recursos disponíveis. Como consequência, tem-se resultados 

esperados, com menos investimentos, tempo e cada vez mais qualidade. 

 

O estudo de caso abordado, mostrou-se extremamente eficaz, rassaltando a confiabilidade 

e os benefícios da aplicação da Análise do Valor Agregado em projetos de engenharia. O 

gerenciamento da evolução de um empreendimento, com base nesta análise, reduz os riscos 

inerentes de significativos atrasos em cronogramas e medições.  
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Sabe-se que o avanço das medições de um projeto está diretamente ligado ao avanço 

físico do mesmo. As construtoras podem minimizar o risco de sofrer com prejuízos financeiros, 

a partir da aplicação da metodologia demonstrada nesta pesquisa. 

 

As diversas vantagens da utilização da Análise do Valor Agregado foram expostas nesta 

pesquisa, entretanto, ressalta-se que a aferição dos resultados deve ser feita cuidadosamente.  

 

Conforme demonstrado na pesquisa, ainda que as previsões de cenários futuros 

apresentem estimativas otimista, realista e pessimista, no estudo de caso abordado, o cenário 

otimista foi o que mais se aproximou do resultado real do empreendimento, e apresentou, no 

entanto, a perspectiva menos vantajosa dos três cenários obtidos. 

 

Desta forma, ainda que a Análise do Valor Agregado tenha se mostrado precisa, segura 

e de fácil aplicação, ressalta-se que para melhor entendimento das estimativas futuras apontadas 

pelo método, a avaliação e compreensão antecipada dos valores dos parâmetros de entrada da 

análise e índices de desempenho de prazo e custo, deve ser realizada de forma independente 

pelo analista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, K. F. Análise e aplicação do método do valor agregado no controle de prazos 

e custos em obras de loteamentos urbanos residenciais Tese (mestrado) – mestrado na 

área de inovação na construção civil, USP, São Paulo, 2017; 

 

BOLIS, G. L. Análise do método do valor agregado: aplicação na gestão de custos de 

obras de edificações Tese – graduação em Engenharia Civil, UFRS, Rio Grande do Sul, 

2015; 

 

CÂNDIDO, L. F.; CARNEIRO, J. Q.; HEINECK, L. F. Uma Visão Lean do 

Gerenciamento do Valor Agrregado Aplicado a Projetos de Construção, XV Encontro 

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ENTAC, 2014; 

 

CARVALHO, F. Gestão de Projetos, Ed. Pearson Education do Brasil, p 97-118, 2014; 

 

FERREIRA, R. B. A. Utilização do Método da Análise do Valor Agregado para 

Otimização de Prazos e Custos em Obras de Edificações, 2014; 

 

FLEMING, Q. W.; KOPPELMAN, J. M. Earned Value, Project Management, 4ª 

edition, PML, 2010; 

 

IBGE – Indicadores Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Contas Nacionais 

Trimestrais – Indicadores de Volume e Valores Correntes, Abril/ Junho 2017; 

 

OLIVEIRA, A. S; COUTINHO, I. A. Gerenciamento dos Custos em Projetos, EVM, 

EVMS, 1ª edição, MBA em Gestão Empresarial, 2012; 



  

54 

 

 

OLIVEIRA, C. F. O. Gerenciamento de Projetos e a Aplicação da Análise de Valor 

Agregado em Grandes Projetos Tese (mestrado) – mestrado na área de Eng. Naval e 

Oceânica, USP, São Paulo, 2003; 

 

PICH, M. T.; LOCH, C. H.; MEYER, A. D.; On Uncertainty, Ambiguity, and 

Complexity in Project Management, Management Science, Vol. 48, p 1008-1023, 2002; 

 

PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; Um Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, Guia PMBOK 5ª Edição; Newton Square; 

 

VALLE, A. B.; CIRCO, A. A.; SOARES, C. A. P. Fundamentos do Gerenciamento de 

Projetos, FGV, 3ª Edição; 

 

VARGAS, R. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos – Série Gerenciamento de 

Projetos, FGV, 3ª Edição, 2002; 

 

VARGAS, R. Gerenciamento de Projetos Estabelecendo diferenciais competitivos – 

Definindo o Gerenciamento de Projetos, Brasport, 8ª Edição, 2016; 

 

VARGAS, R. Revolucionando o Gerenciamento de Prazos e Custos – Análise de Valor 

Agregado, Brasport, 6ª Edição, 2013; 

 

VILLELA, F.F. Industria da Construção Civil e Reestruturação Produtiva – As novas 

tecnologias e seus modos de socialização construindo as cidades contemporâneas, 2ª 

edição, 2013.  

 

 

 

 

 

 


