
 

 

 

VANESSA SEMXEZEM BURDA COSTA 

 

 

INDICADORES PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO E RESULTADO 

DE PROJETOS 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-

Graduação lato sensu, Nível de 

Especialização, do Programa FGV 

Management da Fundação Getulio 

Vargas, como pré-requisito para a 

obtenção do Titulo de Especialista.  

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 

Curitiba-PR 

2017 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Indicadores para análise de desempenho e 

resultado de projetos, elaborado por Vanessa Semxezem Burda Costa e aprovado 

pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do 

certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba-PR, 23 de setembro de 2017 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

A aluna Vanessa Semxezem Burda Costa, abaixo assinado, do curso de 

MBA em Gerenciamento de Projetos, Turma GPJ48-Curitiba (4/2015) do 

Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 

conveniada ISAE, no período de 20/11/2015 a 23/07/2017, declara que o 

conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Indicadores para 

análise de desempenho e resultado de projetos”, é autêntico e original. 

 

 

 

Curitiba-PR, 23 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

Vanessa Semxezem Burda Costa 

 

  



RESUMO 

 

Indicadores de projeto têm sido fundamentais como ferramenta de apoio aos 
gestores para identificar possíveis desvíos na rota dos projetos e sua 
aderência as premissas concebidas no planejamento. A proposta deste 
trabalho é apresentar quais indicadores podem ser utilizados para monitorar 
o desempenho e resultado dos projetos e alertar quanto às ações 
necessárias para decisões estratégicas e como estes indicadores podem 
contribuir para otimização dos resultados dos projetos. 

 

 Palavras Chave: Indicadores. Desempenho. Monitoramento. Controle. 

  



ABSTRACT 

 

 

Key performance indicators  (KPIs) have been basic like support tool to the 

managers that be allowed identify possible discrepancies in the route of the projects 

and his adherence the premises conceived in the projection. The proposal of this 

work is to present which indicators can be used to monitor the performance and 

when it resulted from the projects and to alert as for the actions necessary for 

strategic decisions and as these indicators can contribute for upgrade the results of 

the projects. 

 

 Key Words: Indicators. Performance.  KPIs. Monitoring. Control.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quanto mais complexas e dinâmicas tornam-se as forças que implicam na 

atuação dos projetos, mais se buscam competências e conhecimentos que 

agreguem valor e viabilizem sua realização dentro das condições previstas e 

conforme o resultado esperado. 

Desde o planejamento inicial do projeto, devem ser estabelecidas metas e 

formas de monitoramento e controle que demonstrem a sua evolução e aderência 

às premissas estabelecidas. 

A escolha adequada das ferramentas de monitoramento e controle, designadas 

indicadores, é fundamental no gerenciamento de projetos. A partir da análise dos 

indicadores serão tomadas as decisões necessárias para a orientação dos projetos. 

A proposta deste trabalho é avaliar quais são os indicadores mais utilizados e 

divulgados na análise de desempenho de projetos, bem como suas aplicabilidades e 

eficácia, demonstrando como e quando podem ser utilizados para orientar os 

gestores quando, a partir das medidas apresentadas, tomarem ações para manter 

os projetos no rumo traçado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diante de um cenário cada vez mais competitivo, onde as empresas são 

constantemente desafiadas a buscar soluções para que o atendimento às 

necessidades dos clientes estejam de acordo com as estratégias definidas pela 

organização, as medidas de desempenho têm sido fundamentais para análise do 

caminho percorrido pela empresa e os resultados que ela deverá alcançar. 

Segundo   Barclay e Osei-Bryson (2010), medição de desempenho é a 

apuração e o monitoramento dos critérios de sucesso do projeto definidos pelos 

stakeholders representativos das dimensões de desempenho do projeto.  

Neely (1955) afirma que a análise e a mensuração de desempenho podem ser 

definidas como o processo de se quantificar uma ação, no qual mensuração é o 

processo de quantificação e a ação é aquilo que provoca o desempenho. 

Kaplan e Norton (1993) afirmam que o desenvolvimento e a aplicação de um 

conjunto equilibrado de medidas propiciam o melhor uso das medidas existentes e 

que, ao ampliarem os sistemas de mensuração, provocam a melhoria do 

desempenho da organização. 

De forma geral, nota-se uma preocupação saliente da literatura acadêmica em 

destacar a importância das medidas de desempenho para que os recursos estejam 

e/ou possam ser direcionados no caminho projetado. 

Para que se possa compreender os sistema de medição e desempenho e sua 

evolução ao longo do tempo, Kaplan (1983), afirma que uma combinação de forças 

guiam a organização para determinada direção, raramente sendo resultado de uma 

só força. 

Waggoner (1999) classifica essas forças em quatro categorias: 

 Influências internas: relações de poder e coalizões de interesses dominantes; 

 Influências externas: a legislação e a volatilidade dos mercados; 

 Aspectos do processo: formas de implementação e de gestão dos processos 

políticos;  
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 Aspectos da mudança: graus de apoio dos níveis superiores e riscos de 

ganho ou de perda decorrentes da mudança. 

Estas quatro forças atuam de forma constante na organização, influenciando as 

ações e estratégias da empresa. Ao mapear e medir as forças, é possível identificar 

um padrão consistente de decisões. 

Assim, os sistemas de medição de desempenho devem permitir que as 

empresas, ao identificar o ambiente em que estão inseridas e quais as forças que 

predominam e limitam sua estratégia, quando e quais ações deverá tomar para se 

manter posicionada e saudável na sua área de atuação. 

Mesmo que se entenda mensuração como processo de quantificação, seus 

efeitos estimulam a ação e a estratégia só existirá e será praticada se for possível 

identificar um padrão consistente de decisões e ações na organização (Mintzberg, 

1978). 

Barnett e Carrol, (1995), escrevem que a plena utilidade daqueles sistemas se 

dá quando forem capazes de se ajustar às influências externas ou mudanças 

ambientais, levando parte dos estudos contemporâneos, que buscam explicar a 

mudança organizacional, a serem realizados tendo em vista aspectos ambientais 

como a volatilidade e o posicionamento competitivo. 

Sendo assim, a próxima etapa é como definir um sistema para medição e 

acompanhamento desses critérios de sucesso por meio de indicadores de 

desempenho. 

Para Kezner (2006), indicadores de desempenho, ou key performance 

indicators(KPIs), medem a qualidade do processo para alcançar os resultados finais, 

avaliados por meio de critérios de sucesso previamente definidos.   

Para Armando Terribili Filho, um indicador deve atender a dois requisitos 

básicos: permitir comparações históricas para se avaliar as variações ocorridas e 

permitir estabelecer prognósticos (projeções). 

Kezner (2011) destaca que KPIs são métricas-chave para a avaliação do 

sucesso, e detalha o significado de cada letra: 

 Key (K)-principal contribuinte para o sucesso ou fracasso; 
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 Perfomance (P)-elementos mensuráveis, quantificáveis, ajustáveis e 

controláveis; 

 Indicators (I)-representação razoável do desempenho presente e futuro. 

Normalmente as categorias de medidas de desempenho dos KPIs englobam 

prazo, custo, qualidade, satisfação do cliente e desempenho do negócio. 

Os indicadores devem permitir monitorar o avanço do projeto comparados ao 

planejado e as possíveis ações para que desvios sejam corrigidos, bem como 

projetar cenários e indicar tendências. Como são um instrumento de avaliação, não 

existe uma padronização dos mesmos, já que suas metas não são absolutas para 

todos os projetos. 

Barclay e Osei-Bryson (2010) propõem o desenvolvimento de uma estrutura de 

acompanhamento de desempenho de projetos, de acordo com a seguinte 

metodologia: identificação dos stakeholders: estruturação dos objetivos baseada 

nas perspectivas dos stakeholders relevantes; priorização dos objetivos: 

identificação de medidas que possam ser usadas para medir os objetivos do projeto. 

A proposta desta metodologia é que as empresas entendam as condições sob 

as quais os projetos são desenvolvidos para que encontrem as medias e 

indicadores mais adequados para a avaliação do seu desempenho. 

Para Armando Terribili Filho, os indicadores enviam “sinais” aos gerentes e 

executivos de projeto acerca da evolução dos mesmos, fornecendo “pistas” sobre 

eventuais áreas que exijam avaliação mais profunda e/ou intervenção. 

De acordo com Vicente Falconi, em entrevista à revista Exame, os indicadores 

financeiros, são, de fato os mais importantes para medir a saúde de uma empresa. 

Sem uma situação financeira equilibrada não há companhia que funcione bem. São 

esses indicadores que mostram de forma clara as principais deficiências da 

organização. 

Da mesma forma podemos aplicar aos projetos, os indicadores podem 

demonstrar onde estão os principais desvios do projeto para que sejam 

desenvolvidas as estratégias necessárias para o seu sucesso. 
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De acordo com LIMEIRA et al (2008), o cenário de crescente competitividade 

levou as empresas à uma árdua luta pela sobrevivência, e uma das chaves do 

sucesso passou a ser o gerenciamento eficaz das inúmeras informações disponíveis 

que podem servir de base para uma decisão econômico-financeira. 

Nas palavras de Hronec (1994): 

“As medidas de desempenho são sinais vitais da organização e elas qualificam e 
quantificam o modo como as atividades ou outputs de um processo atingem suas 
metas, assim as medidas de desempenho respondem à pergunta: “como você 
sabe”?” 
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3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O comando e organização de negócios já foram considerados, há um tempo 

atrás, bastante intuitivos. Não haviam teorias e métodos e tudo era basicamente 

decidido e realizado conforme o que “se achava” para cada situação, sem se 

preocupar com os impactos que as decisões poderiam causar. Este cenário, apesar 

de inadequado, era bastante frequente porque não havia ainda tanta concorrência 

entre as empresas, e, quando ocorria era uma concorrência local. Não haviam 

empresas indianas e chinesas competindo em tempo real com empresas brasileiras, 

por exemplo. 

Mas com a propagação e difusão da tecnologia, permitindo que tenhamos uma 

comunicação cada vez mais rápida com o mundo todo, o cenário mudou. A 

competitividade tornou cada decisão e estratégia cada vez mais preciosa para se 

manter saudável no mercado de atuação. 

A concorrência incessante, a obrigatoriedade de normas e padrões de qualidade 

a serem seguidas, a complexidade das organizações e as exigências de satisfação 

do cliente cada vez mais ilimitadas, tornou essencial a aplicação de ferramentas e 

métodos que permitissem otimizar a produtividade, minimizar falhas, atrasos e 

desperdícios e controlar o orçamento de forma a garantir o sucesso do 

empreendimento, dando lugar a uma abordagem mais pragmática: o gerenciamento 

de projetos. 

Para atender à complexidade deste cenário, se tornou essencial o 

conhecimento e aplicação de diretrizes, ferramentas e técnicas que pudessem 

oferecer uma gestão completa e eficiente na realização dos serviços e/ou produtos.  

Seguindo este conceito, todo o projeto deve estar alinhado às estratégias da 

organização e ser planejado, monitorado e controlado para atingir os objetivos 

propostos. 

NO Guia PMBOK – Project Management Body of Knowledge®, são sugeridas 

práticas que envolvem a aplicação e integração de 47 processos de gerenciamento 

de projetos, agrupados em cinco grupos de processos (Iniciação, Planejamento, 
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Execução, Monitoramento e controle e Encerramento) e dez áreas de conhecimento 

(Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, 

Riscos, Stakeholders e Aquisições). 

 

Os cinco processos compreendem: 

• Iniciação: conhecimento das informações essenciais, premissas e restrições, 

para a iniciação e realização do projeto (tempo, custo, qualidade, escopo). 

Nesta fase o objetivo é o conhecimento macro das influências que possam 

interferir no sucesso do projeto; 

• Planejamento: desenvolver quais as ações necessárias para atingir o objetivo 

do projeto, considerando escopo, recursos, riscos, tempo e qualidade. O 

Objetivo é estruturar um planejamento consistente que possa abranger todo o 

ciclo do projeto e suas interações entre as áreas de conhecimento 

abordadas; 

• Execução: o objetivo é realizar as atividades de acordo com o que foi 

planejado, gerenciando possíveis mudanças que possam ocorrer ou ser 

demandadas; 

• Monitoramento e controle: o objetivo é garantir que o que está sendo 

executado está de acordo com o que foi planejado, considerando que 

indicadores e metas já foram estabelecidos na fase de planejamento, e 

gerenciar os desvios, estabelecendo planos de ação e/ou ações preventivas 

e corretivas;  

• Encerramento: o objetivo é oficializar o encerramento do projeto, bem como 

processos relacionados, e registrar lições aprendidas e informações e 

experiências relevantes que possam contribuir para projetos futuros. 

 

Além dos 05 processos, os 47 processos de gerenciamento são agrupados em 

10 áreas de conhecimento. De acordo com o no Guia PMBOK®: 

“Uma área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos 

e atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de 
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projetos, ou uma área de especialização. Essas dez áreas de conhecimento são 

usadas na maior parte dos projetos, na maioria das vezes. As equipes dos projetos 

utilizam essas e outras áreas de conhecimento, de modo apropriado, para os seus 

projetos específicos.” 

 

As 10 áreas de conhecimento identificadas no Guia PMBOK® são: 

 

• Gerenciamento da integração do projeto; 

•  Gerenciamento do escopo do projeto; 

• Gerenciamento do tempo do projeto; 

•  Gerenciamento dos custos do projeto; 

•  Gerenciamento da qualidade do projeto; 

•  Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 

•  Gerenciamento das comunicações do projeto; 

•  Gerenciamento dos riscos do projeto; 

•  Gerenciamento das aquisições do projeto; 

•  Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

 

A figura a seguir ilustra os grupos de processos e as áreas de conhecimento: 
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Figura 1 - Áreas de Conhecimento PMBOK®  
Fonte: Guia PMBOK ® 5ª Ed., 2013. 
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Dentro do grupo “Monitoramento e Controle”, o Guia PMBOK® descreve que o 

monitoramento contínuo fornece à equipe do projeto uma visão melhor sobre a 

saúde do projeto e identifica quaisquer áreas que exijam atenção adicional. O grupo 

de processos de monitoramento e controle não apenas monitora e controla o 

trabalho que está sendo feito dentro do grupo de processos, mas também monitora 

e controla todo o esforço do projeto. 

A principal ferramenta utilizada par a o monitoramento e controle dos projetos, 

são os indicadores, que alertam quanto aos desvios que possam ocorrer e sua 

aderência ao planejamento inicial. 
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4 INDICADORES DE PROJETOS 

 

Indicadores de projeto são ferramentas que permitem monitorar o desempenho 

e evolução dos projetos diante de critérios e metas pré-estabelecidos, são 

referências quantitativas ou qualitativas que servem para indicar se as atividades de 

um projeto estão sendo executadas de acordo com o que foi planejado ou se estão 

ocorrendo desvios, sendo necessárias ações corretivas e/ou preventivas para que 

se possa trazer novamente o resultado para as metas esperadas. É importante que 

os indicadores sejam estabelecidos na fase de planejamento, permitindo a 

comparação do desempenho atual ou projetado com o planejado.  

Como o indicador é uma medida, ele estabelece um padrão. Analisando as 

variações a partir das estimativas previamente estabelecidas, indicam que, em 

algum aspecto e em determinado momento, estão ocorrendo situações fora da 

normalidade e que podem comprometer o resultado, o prazo de entrega e o custo 

do projeto. A partir desses dados, o gestor de projetos pode identificar os fatores 

que causam esse desvio da rota para corrigi-la. 

Os indicadores de gestão para projetos, também conhecidos como KPIs (Índice-

chave de desempenho) são essenciais para uma gestão de qualidade em qualquer 

projeto. Todo KPI é um indicativo resultante de uma comparação entre objetivos e 

resultados atingidos. A análise destes indicadores permite detectar erros, 

deficiências e oportunidades de modo a estabelecer outras metas e planejamento 

mais eficazes e rentáveis para um negócio no futuro. 

ARMANDO (2010), classifica os indicadores de projeto em quatro tipos: de 

impacto, de efetividade, de desempenho e operacionais, conforme demonstrado no 

quadro a seguir. 
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Tipo de Indicador Objetivo Periodicidade 

Operacional Sinalizar qual a tendência 

do projeto caso não exista 

nenhuma alteração no 

curso atual 

Durante a execução e ao 

final do projeto 

De desempenho Evidenciar se os resultados 

planejados foram 

alcançados 

Ao final do projeto 

De Efetividade Medir o resultado dos 

objetivos propostos após a 

produção do resultado do 

projeto 

Após um período 

determinado e/ou ao final do 

projeto 

De Impacto Medir o objetivo geral do 

projeto com resultados a 

longo prazo e sua 

contribuição para 

organização 

Após um período 

determinado e/ou ao final do 

projeto 

Quadro 1 - Tipo de Indicadores 

Fonte: ARMANDO (2010) 

   

Devido à sua natureza e o que realmente os indicadores pretendem medir, é 

importante compreender o período exato em que cada indicador será aplicado. 

Durante o ciclo de vida do projeto, recomenda-se a análise diária de indicadores 

operacionais. No entanto, os índices de desempenho, efetividade e impacto são 

medidos algum tempo após a conclusão do projeto. 
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4.1 INDICADORES OPERACIONAIS 

 

Os indicadores operacionais são medidos durante o ciclo de vida de um 

projeto e sinalizam qual é a tendência do projeto, caso não exista nenhuma ação 

efetiva de alteração do curso atual. Pode-se dizer que são responsáveis pela 

medição de toda a vida de um projeto, tendo como alvo as atividades e os recursos. 

Sendo assim, o monitoramento é realizado diariamente, ao longo de todo o projeto.  

Algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, como o Project Builder, 

podem auxiliar nesse acompanhamento e gerar informações automaticamente. 

Também podem ser representados por gráficos de curva “S”, pizza, barra, bolhas, 

dispersão.  

Alguns exemplos comuns de monitoramento de operacionais podem ser 

observados a seguir. 

 

4.1.1 Valor agregado (VA)/ Earned Value (EV) 

 

Este índice de cálculo simples e objetivo, é um referencial de alta consideração 

no gerenciamento de projetos, mensura quanto do escopo efetivo do projeto foi 

realizado até um determinado momento. Ou ainda, quanto do orçamento planejado 

pode ser apropriado ao projeto em relação ao que foi realizado. 

Por exemplo, se o orçamento de determinada atividade é de R$100 e foi 

realizado 20% desta tarefa, o valor agregado é R$20. A tabela a seguir  permite 

compreender melhor o contexto. 

Atividade/Tarefa Valor Planejado (PV) R$ % de Conclusão Valor Agregado (VA) R$ 

A 100 50% 50 

B 200 80% 160 

C 150 0% 0 

D 80 30% 24 

TOTAL 530  234 

Quadro 2 - Valor Agregado 

Fonte: Autor (2017) 
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A avaliação do Valor Agregado, depende da interação com outros fatores, como 

prazo e custos, de forma a identificar se foi possível cumprir as entregas dentro do 

cronograma planejado e/ou a possibilidade de se adequar ao orçamento. 

 

4.1.2 Índice de Desempenho de Prazo (IDP) / Schedule Performance Index 

(SPI) 

 

Este indicador apresenta uma relação entre o andamento do projeto e a linha 

base do cronograma, de forma a assegurar o cumprimento dos estreitos e adversos 

prazos envolvidos em um projeto.  

O prazo, na concepção de projetos, é um fator determinante e de bastante 

impacto dentro das organizações, considerando que um dos critérios mais avaliados 

pelos clientes. 

O IDP, verifica o valor agregado (VA) das entregas, em valor monetário, sobre o 

valor planejado (VP) das entregas. Dado pela fórmula: 

IDP = VA/VP 

Onde: 

VA = valor agregado (percentual realizado da atividade) 

VP = valor planejado 

Imagine que uma empresa tem um projeto de construção de um muro de quatro 

lados iguais para realizar em 4 meses. Se em 1 mês ela ainda não conclui um lado, 

podemos ter um indicativo de atraso na entrega do projeto final, sendo necessário 

um plano de ação para correção do desvio para garantir a entrega no prazo 

planejado. 

 Assim, o IDP deverá ser sempre um número positivo, representando a evolução 

do projeto: 

 IDP = 1: Indica que o projeto está avançando de acordo com o planejado; 
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 IDP>1: Indica que o projeto está avançando em velocidade superior ao 

planejado. Se, por exemplo, IDP=1,20 significa que o projeto está avançando 

20% mais veloz do que o planejado 

 IDP<1: Indica que o projeto está avançando em velocidade inferior ao 

planejado. Se, por exemplo, IDP=0,8 significa que o projeto está 20% aquém 

do esperado com relação ao prazo. 

 O IDP deve ser utilizado para monitoração de prazo durante a sua execução 

porém sua principal limitação é que, quanto mais próximo o projeto da conclusão, 

mais próximo de 1,00. Ao final do projeto, para registrar um indicador final de prazo, 

deve-se calcular o quociente entre o prazo original e o prazo final do projeto. Por 

exemplo, se havia um prazo inicial de 4 meses para a realização do projeto de 

construção do muro e ao final foi concluído em 6 meses, deve ser considerado o 

índice de 0,66 para registro histórico. 

O IDP também pode ser utilizado para projeção do prazo final do projeto.  

Considerando a fórmula: 

Prazo total estimado = Prazo original/IDP 

Por exemplo, na construção do muro prevista para 4 meses, com IDP de 0,8, o 

prazo estimado seria de 5 meses. Entretanto é importante salientar que a estimativa 

não tem precisão direta. O caminho crítico e a interdependência das atividades do 

cronograma devem ser considerados para uma projeção mais eficaz. 

 

4.1.3 Índice de Desempenho do Custo (IDC)/ Cost Performance Index 

 

O Índice de desempenho de Custo apresenta a relação sobre o orçamento 

previsto para o projeto e o custo atual, de forma a permitir identificar quanto de 

recurso do projeto está sendo consumido em proporção ao progresso de realização 

das atividades.  

 

Em termo de matemática, a fórmula descreve: 
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IDC = VA/CA, onde: 

 

VA = valor agregado (valor do orçamento em relação ao percentual 

executado da atividade/projeto) 

CA = custo atual (somatório dos valores gastos até a data) 

 

O IDC deverá ser sempre um número positivo, representando qual o retorno do 

projeto para cada R$1 investido. 

 IDC = 1: Indica uma situação em que o projeto está de acordo com o 

planejado. Para cada R$1 investido, 1 está sendo convertido em entregas. 

Não estão ocorrendo ganhos ou perdas. 

 IDC >1: indica uma situação favorável, pois o projeto está obtendo maior 

valor agregado com custos menores. Se IDC=1,2, significa que para cada 

R$1 investido, 1,20 estão sendo convertidos em entregas físicas. Há um 

ganho de R$0,20 para cada R$1 investido. Ou seja, indica que há economia 

no projeto. 

 IDC < 1: indica uma situação desfavorável, pois o projeto está gastando mais 

para obter um retorno menor. Se IDC=0,8, significa que para cada R$1 

investido, apenas 0,8 estão sendo convertidos fisicamente em produto. Há 

uma perda de R$0,20 para cada R$1 investido. Ou seja, presume-se que 

pode haver um estouro no orçamento, sendo necessárias medidas para 

controlar a situação dentro do orçamento previsto. 

 

O IDC pode ser calculado em um determinado período ou considerando o 

acumulado do projeto, desde o início até a data de medição, o que se considerada 

mais adequado, pois o último retrato é o que prevalece para projeções futuras. 
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A partir do IDC, é possível estimar qual valor ainda seria gasto até o final do 

projeto, utilizando a Estimativa de Custo para completar (ETC – Estimate to 

Complete), dada pela fórmula: 

ETC = (VP/IDC) – AC, onde: 

VP = Valor do orçamento para o projeto 

IDC = Índice de desempenho do projeto 

AC = Custo atual do projeto 

 

Por exemplo, se o valor total orçado para o projeto é R$1.000,00 e até o 

momento foi gasto R$500 com um IDP de 1,2: 

ETC = (1.000/1,20) – 500 

ETC= R$333,33 

 

Ou seja, estima-se que ainda seja necessário R$ 333,33 para a conclusão do 

projeto. 

A partir deste número pode-se ainda projetar a estimativa de custo final para o 

projeto, EAC – Estimate to Complete, dada pela fórmula: 

EAC = AC + ETC 

 No exemplo acima, EAC = R$ 333,33 + R$ 500, EAC = R$ 833,33 

 

O EAC ainda pode ser calculado pelo valor planejado em relação ao IDC: 

R$ 1.000/1,20 = R$ 833,33 

Neste exemplo, a estimativa é de que o projeto tenha uma economia de 

R$166,66. 
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4.1.4 Taxa de Tarefas Realizadas 

 

A taxa de tarefas realizadas está relacionada ao cronograma do projeto, 

basicamente avalia o seu progresso e consequentemente o cumprimento das metas 

e prazos. O Objetivo é identificar e monitorar a taxa de tarefas realizadas, que tem 

influência direta no cumprimento dos prazos. 

A taxa de tarefas realizadas é resultado do cálculo entre o número total de 

tarefas realizadas dividido pelo número estipulado no cronograma. 

É importante ressaltar a utilização desta ferramenta com cautela, pois as 

atividades normalmente não correspondem a um peso proporcional, ou seja, um 

cronograma pode apresentar 10 tarefas, mas é muito difícil que cada uma tenha 

peso 1. É possível, por exemplo, que 2 tarefas juntas somem 50% do peso do 

cronograma. 

Ao utilizar este indicador corretamente, pode se identificar gargalos na execução 

de atividades, o que possibilita a intervenção para a solução do problema. Se o 

processo não está evoluindo em determinado momento, é necessário analisar a 

causa e buscar soluções. 

Quando calculada corretamente e analisada considerando o quadro geral, a 

taxa de tarefas realizadas promove a solução desses gargalos e viabiliza a entrega 

do projeto dentro do prazo. 

 

4.1.5 Desvios de Esforços 

 

Este indicador está relacionado entre a diferença dos esforços estimados e os 

empenhos reais efetivos do projeto. Uma das formas mais representativa, é a 

contagem de horas trabalhas e o que foi realmente gasto, considerando que o custo 

com horas é, normalmente, o valor de maior peso dentro do orçamento. 
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Se houver desvios muito altos, pode haver indícios de que as estimativas iniciais 

não foram corretamente apropriadas, ou ainda que os recursos não estão alocados 

corretamente.   

Se, por exemplo, foram estimadas 120 horas de um engenheiro para a 

realização do projeto e, ao chegar a metade do trabalho já foram dispendidas 80 

horas, indica uma necessidade de reavaliação para entender o que está 

consumindo os recursos de tempo e custo sem gerar progresso ao projeto e quais 

os problemas estão ocasionando a perda de produtividade ou de sobrecarga 

humana. 

Além de alertar o gestor quanto aos desvios de esforços no projeto, este índice 

proporciona uma base para a tomada de decisões referentes ao projeto em 

andamento e pode fornecer dados para um futuro orçamento de escopo 

semelhante. 

 

4.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Para Armando Terribili Filho, os indicadores de desempenho organizacional são 

aqueles que asseguram que todos os processos e subprocessos trabalhem em 

consonância para que as metas estipuladas sejam cumpridas. Assim, eles ajudam a 

evidenciar se os resultados planejados foram alcançados.  

Como os indicadores de desempenho são utilizados para medir o resultado do 

projeto em relação ao metas pré estabelecidas, são índices que devem ser 

aplicados ao final do projeto.  

Dentre os mais comuns, pode-se citar o ROI (Return of investment), o CPI (Cost 

Performance Index) e um indicador de prazo obtido ao final do projeto.  

O ROI, avalia o retorno obtido através de um determinado investimento feito em 

um projeto, determinando se aquele esforço realmente resultou no aumento da 

rentabilidade, lembrando que o benefício trazido para a empresa e determinado pelo 

ROI nem sempre significa lucro. Ele pode estar relacionado ao reconhecimento da 

marca ou à satisfação do cliente. 
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O cálculo é dado pela fórmula: 

ROI = ((Receita – Custos)/Custos)*100 

O resultado igual ou maior a 1 representa uma relação favorável, enquanto a 

relação inferior a 1 representa que o esforço não foi eficiente. 

Exemplo, se um projeto tem receita de R$200.000 e um custo de R$108.000, a 

ROI seria: 

ROI = ((R$200.000 – 108.000)/R$108.000)*100 

ROI = 85,16% 

Ou seja, o projeto teria um ganho de 85,16% de retorno. A cada R$1 investido, 

retornaria R$1,85. 

Outro indicador que também pode ser utilizado para acompanhamento do 

desempenho é a margem de contribuição, que pode ser calculada a partir do 

Demonstrativo de Resultado do Exercício, DRE. 

Margem de contribuição é a diferença entre a receita obtida com as vendas dos 

produtos e serviços e os custos diretos alocados nos projeto (impostos, matérias-

primas, fornecedores, salários do pessoal). 

A ideia de utilizar este indicador em projetos, é que o cálculo considera apenas 

os custos aplicados diretamente no projeto e que podem ser controlados pelo 

gerente do projeto. Por exemplo, o gerente de projetos não tem gerência sobre 

contração de novos funcionários na área administrativa e comercial e tão pouco 

decisões sobre investimentos e/ou empréstimos bancários. 

Desta forma, o indicador permite avaliar o quanto cada projeto está contribuindo 

para a operação da empresa. 

Também pode-se aplicar outros indicadores de desempenho: 

 Indicadores de Capacidade: Relação entre a quantidade que se pode 

produzir e o tempo para que isso ocorra. Por exemplo: A empresa “X” tem 

capacidade para produzir 1.000 televisores por mês.  

 Indicadores de Produtividade: Relação entre a quantidade de recursos 

utilizados para cada unidade de produto realizado. Exemplo: Um pintor 
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consegue entregar 2m² de parede a cada hora. Um outro consegue 3m². 

Podendo assim, realizar comparações de produtividade para o mesmo tipo 

de serviço. 

 Indicadores de Qualidade: Relação do que foi produzido e o que está em 

conformidade ao uso. Exemplo: A cada 1.000 peças produzidas, 900 estão 

adequadas ao uso (90% de conformidade). 

Em caso de empresas de projetos de serviços, estes três indicadores não são 

tão efetivos porque as relações de capacidade, produtividade e qualidade não são 

diretas. Precisam ser consideradas as condições em que o projeto está inserido e a 

complexidade de cada projeto. 

Podem ser utilizados como parâmetros e histórico para orçamento mas deve-se 

utilizar cautela para não aferir parâmetros fora do contexto do projeto.  

 

4.3 INDICADORES DE EFETIVIDADE 

 

Indicadores de efetividade são responsáveis por medir resultados dos objetivos 

propostos em um determinando período de tempo, após a produção dos resultados 

dos projetos. Assim como o indicador de impacto, só é possível medi-lo após a 

conclusão do projeto. Pode ser representado por colunas, gráfico de pizzas, etc. 

Tem como finalidade mostrar a contribuição individual em um total efetivado. 

De forma geral, são aplicados a partir de um plano de ação. Por exemplo: 

-Em um determinado projeto verificou-se que o prazo estava aquém do 

planejado, com base no IDP. Analisando o quadro, identificou-se que o cronograma 

estava atrasando devido ao alto índice de absenteísmo. Um plano de ação foi 

proposto para diminuir a taxa de absenteísmo, e, ao final do projeto, será realizada 

uma comparação entre o projeto A, o qual foi aplicado o plano de ação, e o projeto 

B, que não teve o plano de ação desenvolvido. 

Outro exemplo: produto A e produto B, qual opção aumentou a lucratividade da 

empresa em um período de crise?  
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Sendo assim, os indicadores de efetividade são fundamentais para comparar 

projetos e a contribuição de cada um deles em um determinado período para o 

sucesso do negócio. 

Essa relação, auxilia na decisão de que tipo de projeto merece uma 

intensificação de esforços para potencializar oportunidades de expansão e 

crescimento. 

 

4.4 INDICADORES DE IMPACTO 

 

Indicadores de impacto medem o objetivo geral do projeto com resultados em 

longo prazo e sua contribuição para a organização 

O foco deste tipo de indicador é avaliar se o projeto conquistou seu propósito, 

por este motivo são resultados absolutos (já efetivados) e sua medição só poderá 

ser realizada em um certo período após a conclusão do projeto. Por exemplo: 

Implantação de um projeto de redução de custos com duração de 6 meses e 

avaliação após os 3 primeiros meses. 

Assim que as ações de redução de custo são implantadas, ainda não é possível 

saber se a redução foi atingida. Será necessário aguardar o término dos 3 meses, 

após a implantação do projeto para verificar se a meta de redução foi realmente 

atingida. 
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5 APLICAÇÃO DOS INDICADORES 

 

Para aplicação dos indicadores, vamos estudar uma empresa que atua na 

elaboração de estudos e projetos de infraestrutura desenvolvendo trabalhos em 

segmentos de Estudos e Projetos Rodoviários, de Vias Urbanas; Ferroviários; 

Metroviários; Aeroportuários; Planos Diretores de Transportes; Estudos de 

Viabilidade e Consultoria Técnica. 

Um dos projetos do portfólio da empresa, tem como escopo um Projeto de 

duplicação de 50km de Rodovia Federal, abrangendo as seguintes disciplinas: 

Projetos Executivos 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

Sondagens e Ensaios Geotécnicos 

Estudos Hidrológicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Interseções 

Projeto de Terraplenagem 

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização 

Projeto de Obras Complementares 

Projeto de Contenções e Terraplenos 

Cadastro de Desapropriação 

Orçamento 

Quadro 3 - Disciplinas Projeto Exemplo 

Fonte: Autor (2017) 
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O orçamento do projeto foi estimado em: 

Disciplinas/Atividades Orçamento Previsto 

 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 39.195,80 

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 36.033,35 

 PROJETO GEOMÉTRICO 97.711,36 

 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 43.671,05 

 PROJETO DE DRENAGEM 76.432,59 

 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 29.748,69 

 PROJETO DE CONTENÇÃO 149.459,14 

 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 40.166,14 

 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 28.300,00 

 ORÇAMENTO E CUSTOS 14.776,67 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 26.617,88 

 SMS / SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 1.000,00 

PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 58.000,00 

 PRODUTO FINAL 35.424,78 

CONTINGÊNCIA 68.000,00 

  744.537,45 

Quadro 4 - Orçamento Projeto Exemplo 

Fonte: Autor (2017) 

 

O prazo previsto para execução dos serviços foi previsto em 150 dias. 

Ao final do primeiro mês de trabalho o projeto apresenta a seguinte situação: 

Disciplinas/Atividades Custo Previsto 
% 

Planejado 
Medição 1 

Valor 
Planejado 

% 
Conclusão 

Valor Agregado 
(VA) 

Custo Atual 

 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 39.195,80 40,00% 15.678,32 35,00% 13.718,53 12.500,00 

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 36.033,35 5,00% 1.801,67 5,00% 1.801,67 1.750,00 

 PROJETO GEOMÉTRICO 97.711,36 24,00% 23.450,73 25,00% 24.427,84 25.250,00 

 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 43.671,05 10,00% 4.367,11 5,00% 2.183,55 2.250,00 

 PROJETO DE DRENAGEM 76.432,59 18,00% 13.757,87 20,00% 15.286,52 14.875,00 

 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 29.748,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

 PROJETO DE CONTENÇÃO 149.459,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 40.166,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 28.300,00 8,00% 2.264,00 10,00% 2.830,00 2.950,00 

 ORÇAMENTO E CUSTOS 14.776,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 26.617,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

 SMS / SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE 

1.000,00 40,00% 400,00 35,00% 350,00 278,00 

PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E 
ACESSOS 

58.000,00 5,00% 2.900,00 5,00% 2.900,00 1.675,00 

 PRODUTO FINAL 35.424,78 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

CONTINGÊNCIA 68.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

  744.537,45   64.619,69 10,00% 63.498,11 61.528,00 

Quadro 5 - Situação Medição 01 Projeto Exemplo 

Fonte: Autor (2017) 
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A partir destes dados, podemos aferir o IDP e IDC: 

Disciplinas/Atividades 
  

IDP IDC 

 ESTUDOS GEOTÉCNICOS   0,88 1,10 

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO   1,00 1,03 

 PROJETO GEOMÉTRICO   1,04 0,97 

 PROJETO DE TERRAPLENAGEM   0,50 0,97 

 PROJETO DE DRENAGEM   1,11 1,03 

 PROJETO DE SINALIZAÇÃO   Não Iniciada Não Iniciada 

 PROJETO DE CONTENÇÃO   Não Iniciada Não Iniciada 

 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO   Não Iniciada Não Iniciada 

 ESTUDOS HIDROLÓGICOS   1,25 0,96 

 ORÇAMENTO E CUSTOS   Não Iniciada Não Iniciada 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES   Não Iniciada Não Iniciada 

 SMS / SEGURANÇA,  MEIO AMBIENTE E SAÚDE   0,88 1,26 

PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS   1,00 1,73 

 PRODUTO FINAL   Não Iniciada Não Iniciada 

CONTINGÊNCIA   Não Iniciada Não Iniciada 

        

    0,98 1,03 

Quadro 6 - IDP e IDC Projeto Exemplo 

Fonte: Autor (2017) 

 

É possível verificar que o projeto está apresentando um desvio no prazo, o que 

não influencia no custo, que está apresentando uma relação positiva. 

O interessante em utilizar este modelo, é que é possível identificar em quais 

etapas estão ocorrendo desvios e atuar diretamente sobre elas. 

Mesmo com o custo total do projeto positivo, é possível identificar desvios em 

algumas etapas e tomar ações sobre elas para e que não comprometam o resultado 

final do projeto. 

Conforme o projeto for avançando é possível manter a evolução dos indicadores 

para avaliar a eficácia das ações corretivas. Exemplo: 
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Figura 2 - Evolução Indicadores SPI e CPI 

Fonte: Autor (2017) 

 

Também se pode utilizar o desvio de esforços, para verificar a quantidade de 

esforços que foram estimados em relação ao total de esforços efetivamente 

utilizados. Exemplo: 

Em determinada medição, o projeto apresenta a seguinte relação de horas 

previstas e realizadas: 

Etapa HRS_PREVISTAS HRS_REAL 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS              1.101,00        1.080,25  

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO              1.268,00        1.274,75  

PROJETO GEOMÉTRICO              3.169,00        3.155,83  

PROJETO DE TERRAPLENAGEM                 826,00           826,16  

PROJETO DE DRENAGEM              2.168,00        2.155,89  

PROJETO DE SINALIZAÇÃO              1.002,00           992,76  

PROJETO DE CONTENÇÃO                 231,00           224,69  

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO                 344,00           324,81  

ESTUDOS HIDROLÓGICOS                 217,00           216,96  

ORÇAMENTO E CUSTOS                 183,00           192,17  

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES                 141,00           132,34  

PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS                   12,00             13,41  

PRODUTO FINAL                   38,00             69,40  

CONTINGÊNCIA                         -                    -    

 

           10.700,00      10.659,42  

Quadro 7 - Horas Previstas x Realizadas 

Fonte: Autor (2017) 
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O resultado da divisão entre as horas realizadas pelas horas previstas, retorna o 

indicador de desvio de esforços, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Cód.Etapa Etapa Desvio de Esforços 

060152 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 0,98 

060161 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1,01 

060162 PROJETO GEOMÉTRICO 1,00 

060163 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,00 

060165 PROJETO DE DRENAGEM 0,99 

060166 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 0,99 

060168 PROJETO DE CONTENÇÃO 0,97 

060169 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 0,94 

060173 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 1,00 

060174 ORÇAMENTO E CUSTOS 1,05 

060178 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 0,94 

060195 SMS / SEGURANÇA,  MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
 

060280 
PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E 
ACESSOS 1,12 

060292 PRODUTO FINAL 1,83 

060293 CONTINGÊNCIA 
 INDICADOR DO PROJETO 1,00 

Quadro 8 - Indicador Desvio de Esforços 

Fonte: Autor (2017) 

 

Onde: 

 Desvio de esforços = 1: Consumos de esforços realizados iguais ou muito 

próximos do estimado; 

 Desvio de esforços <1:  Consumido menos recurso do que o estimado; 

 Desvio de esforços>1: Consumindo mais recursos do que o estimado, 

podendo impactar negativamente no projeto. 

Pode-se observar que, no indicador geral do projeto, as horas estimadas estão 

bem próximas do total estimado, com tendência do indicador=1. Porém é importante 

observar que algumas atividades estão consumindo mais recursos do que o 

previsto. Desta forma, é importante identificar as razões que estão influenciando 

neste desvio para que sejam tomadas ações de correção e/ou prevenção para 

garantir que não haja impacto negativo nas próximas medições do projeto. 

Também é possível manter os dados históricos de cada medição para 

acompanhar a evolução do indicador: 
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Figura 3 - Evolução Indicador Desvio de Esforços 

Fonte: Autor (2017) 

 

Outro indicador que pode ser bastante utilizado na análise projetos é a margem 

de contribuição. Obtido pela diferença entre a receita obtida no projeto, descontando 

os impostos e custos variáveis do projeto. Exemplo: 

Nicho Etapas Receita Impostos 
Custo 

Realizado 

Margem 
Contribuição 

R$ 

Margem 
Contribuição 

% 

06 0152  ESTUDOS GEOTÉCNICOS 56.000,00 6.720,00 38.154,00 11.126,00 20% 

06 0161  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 133.423,38 16.010,81 34.950,00 82.462,57 62% 

06 0162  PROJETO GEOMÉTRICO 378.504,41 45.420,53 98.473,00 234.610,88 62% 

06 0163  PROJETO DE TERRAPLENAGEM 172.897,34 20.747,68 45.650,00 106.499,66 62% 

06 0165  PROJETO DE DRENAGEM 173.651,99 20.838,24 75.981,00 76.832,75 44% 

06 0166  PROJETO DE SINALIZAÇÃO 97.000,72 11.640,09 28.745,00 56.615,63 58% 

06 0168  PROJETO DE CONTENÇÃO 294.714,50 35.365,74 138.564,00 120.784,76 41% 

06 0169  PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 159.509,58 19.141,15 37.650,00 102.718,43 64% 

06 0173  ESTUDOS HIDROLÓGICOS 50.000,00 6.000,00 25.100,00 18.900,00 38% 

06 0174  ORÇAMENTO E CUSTOS 44.330,00 5.319,60 10.900,00 28.110,40 63% 

06 0178 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 53.235,76 6.388,29 23.150,00 23.697,47 45% 

06 0195 
 SMS / SEGURANÇA,  MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE 

5.000,00 600,00 874,00 3.526,00 71% 

06 0280 
PROJ. DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E 
ACESSOS 

140.000,00 16.800,00 50.150,00 73.050,00 52% 

06 0292  PRODUTO FINAL 80.000,00 9.600,00 28.546,00 41.854,00 52% 

06 0293 CONTINGÊNCIA 135.000,00 16.200,00 60.000,00 58.800,00 44% 

                

      1.973.267,68 236.792,12 696.887,00 1.039.588,56 53% 

Quadro 9 - Margem de Contribuição 

Fonte: Autor (2017) 
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Este indicador pode ser utilizado durante a execução do projeto, para análise do 

resultado momentâneo que o projeto está trazendo para organização, e ao final do 

projeto, para análise crítica do projeto e sua contribuição ao final do período de 

execução. 

Neste exemplo,  ao final do período de execução, o projeto contribuiu em 

R$1milhão, ou 53% da sua receita, para a operação da organização.  

Com alguns exemplos da aplicação dos indicadores, é possível observar a 

quantidade de informações que estas ferramentas disponibilizam aos gestores, 

contribuindo para uma tomada de decisão concisa e baseada em parâmetros 

sólidos.  

Desta forma, além de escolher indicadores que busquem  monitorar os 

resultados que estejam alinhados às estratégias da empresa, é importante ressaltar 

que o indicador em si é uma ferramenta de gestão, que alerta ao gestor que alguma 

ação precisa ser tomada em determinado momento para garantir o desempenho e 

resultado do projeto. Por mais bem estruturado, arranjado e preciso que seja um 

indicador, ele é um alerta e não um manual de tomada de decisões. O gestor do 

projeto precisa entender os alertas. As decisões que irá tomar a partir deste ponto 

são essenciais e fundamentais para o sucesso do projeto. 

Outra observação importante que se pode aferir é de que os indicadores 

isolados podem representar alguma inconsistência.  Quanto mais detalhada for a 

análise de um projeto e quanto maio for a combinação e integração entre os 

indicadores, maiores serão as chances de sucesso no projeto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi estudado alguns dos indicadores mais divulgados na análise 

de desempenho e resultado de projetos e alguns exemplos de sua aplicabilidade em 

projetos de engenharia de transportes. 

Acompanhar, monitorar e controlar o desempenho e resultado dos projetos é 

bastante extenuante e dinâmico, principalmente devido à complexidade de cenários 

cada vez mais estreitos. 

Desta forma, manter os indicadores como uma ferramenta de apoio à gestão, se 

torna essencial para as organizações e para o gerenciamento de projetos, 

possibilitam ao gestor identificar o comportamento do projeto durante a sua 

evolução e a elasticidade do seu desempenho conforme as estimativas e metas 

concebidas no planejamento, bem como projetar tendências a partir do resultado 

atual. 

Atualmente, os indicadores são indispensáveis para o efetivo acompanhamento 

e tomada de decisões, proporcionado maior exatidão, tornando processos mais 

ágeis e eficazes e permitindo maior transparência e maior facilidade na busca pela 

excelência em gestão. 

“O que não é medido não é gerenciado” 

William Edwards Deming 
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7 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

O amadurecimento das empresas e a ampla gama de estudos que torneiam o 

gerenciamento de projetos proporcionam um amplo campo de estudos relacionados 

ao tema, bem como a medição e controle dos resultados esperados dentro do 

projeto. 

Despertam, neste cenário, abordagens cada vez mais particulares e especificais 

considerando a essência de cada negócio e o que se pretende medir. 

A tendência é que se desenvolvam metodologias cada vez mais próximas à 

realidade de cada empresa de forma a contribuir com o seu fortalecimento, atuação 

e permanência do mercado. 

Um possível estudo é de como as empresas devem entender e desenvolver 

seus próprios indicadores de monitoramento e controle e suas respectivas análises. 

Também pode ser tema de estudo, os impactos das ações tomadas a partir da 

avaliação dos indicadores e sua representatividade em termos de estratégia e custo. 

De forma assertiva, pode-se assegurar que este é um tema bastante promissor 

e de potencial significativo dentro do gerenciamento de projetos.  
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