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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

 

 
 

 
PGCS - Plano de Gerenciamento dos Custos 

  

  
Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

  

   

1.  Processos para gerenciamento dos custos do Projeto 

 

 

 

    

2.  Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas 

 
 

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos. 

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê 
Executivo do Projeto.  

    

3.  Procedimentos organizacionais relacionados 

  Não se aplica. 

    

4.  Regras para medição de desempenho 

  
Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como  

IDC - índice de desempenho de custos e VC - variação de custos. 

    

5.  Formato de relatórios 

  Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações. 

  

Os custos deverão 
ser estimados 

através de pesquisa 
de mercado

A aprovação dos 
custos caberá ao Sr. 
Pedro e à Sra. Olga

Sra. Olga é responsável 
pelos custos, e somente 

ela aprova o uso dos 
recursos

Alterações nas 
estimativas de custos 

deverão ser aprovadas 
em reuniões
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)  

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.  

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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