
Este artigo discute o importância da utilização
de indicadores no gerenciamento de projetos,
sejam eles criados na própria organização ou
usuais de mercado, como CPI e SPI. Gerenciar

deixou, há muito, de ser algo intuitivo,
pois exige do gerente a aplicação de metodolo-
gias, gestão do conhecimento e profissionalismo.



Imagine que você receba um e-mail de uma pes-

soa de sua confiança, contendo no texto da men-

sagem, única e exclusivamente, o número 39. Isso

mesmo: 39! Você ficará intrigado, pois este dado não

lhe diz muita coisa, impossibilitando-o de qualquer ação

ou resposta ao emissor. No entanto, se em uma segunda

mensagem você receber no texto o número 39 acompa-

nhado por uma unidade de medida, por exemplo, grau

Celsius (°C), esta informação passa a representar algo

para você, ou seja, é uma temperatura, a de 39°C - que

pode ser de um ambiente, de um conteúdo líquido ou

de uma pessoa. Se em uma terceira mensagem, você

receber o texto informando que uma pessoa de sua fa-

mília está com 39°C, isso indicará que há febre. Esta sua

conclusão baseia-se no conhecimento que a temperatu-
ra normal do corpo humano oscila entre 36°C e 37°C,

e que temperaturas acima desse intervalo representam

situação febril e abaixo do intervalo indicam hipotermia.

Neste insight, apresenta-se a diferença entre dado (39),

informação (39°C) e conhecimento (febre).

Moresi (2001) apresenta quatro níveis hierárquicos

da informação: dados, informação, conhecimento e in-

teligência. Dado é a classe mais baixa de informação,

é a matéria-prima que será utilizada na produção de

informações. A informação é o resultado do processa-

mento de um dado, mesmo que seja uma interpretação

inicial. Conhecimento é a avaliação da informação, sua

relevância e importância, por isso, o conhecimento não

é estático, modifica-se através da interação com o am-

biente (processo de aprendizado). Ainda segundo Mo-

resi (2001), a inteligência é o conhecimento que foi sin-

tetizado e aplicado à determinada situação, sendo uma

habilidade puramente humana, baseada na experiência

e intuição. No insight realizado há pouco, acerca do

estado febril do seu familiar, o quarto nível hierárquico

da informação seria a "inteligência", que representaria

ministrar um medicamento à pessoa, conforme orienta-

ção médica, ou qualquer outra iniciativa, com base na

sua experiência. Na figura 1 são apresentados os níveis

hierárquicos da informação, evidenciando que é através

do processamento que os dados se transformam em

informação; pela avaliação, a informação transforma-

se em conhecimento; e, pela síntese, o conhecimento

em inteligência. É evidente que os aspectos pessoais são

relevantes nesse processo, pois o conhecimento para

se transformar em inteligência passa pela assimilação

do indivíduo, e isso tem como base o background de
cada pessoa. Por isso, cada um incorpora de uma for-

ma específica. Ainda pela figura 1, através das linhas

pontilhadas, pode-se notar que o conhecimento atua nos

processos de processamento dos dados e avaliação da

informação, enquanto que a inteligência atua no proces-

samento, avaliação e síntese.

No caso apresentado da pessoa com 39°C, a tem-

peratura é um indicador representativo e que mostra de
forma precisa uma situação momentânea. Entretanto,

uma análise histórica pode fornecer outras informações

relevantes, ou seja, se a temperatura da pessoa estava
40,3°C há uma hora atrás, 39,5°C há meia hora, e 39,2°C

há 15 minutos, isso indica que há uma melhoria na tem-

peratura da pessoa e que, provavelmente, ela já foi me-

dicada. Entretanto, se a temperatura da pessoa indicava

37,5°C há uma hora atrás, 38,3°C há meia hora e 38,8°C

há 15 minutos, esse quadro indica que a situação está

se agravando e alguma ação deve ser executada. Note

que a temperatura é a mesma nas duas situações (39°C),

porém, no primeiro caso a temperatura está caindo no
decorrer do tempo, ou seja, retornando à normalidade;

enquanto no segundo a temperatura sobe, distanciando-

se do valor considerado normal.

Indicadores de projetos

O conceito de indicador se aplica a projetos? Eviden-

temente que projetos não têm temperatura ou febre, mas

com certeza, há indicadores que podem medir "a saúde"

de um projeto durante seu ciclo de vida. Assim como a

temperatura, estes indicadores mostram a situação mo-

mentânea e ao longo do tempo indicam tendências, que

através de ações gerenciais podem ser consolidadas como

verdadeiras, ou então, revertidas. Este conjunto forma-

do por indicadores, evolução temporal destes indicado-



rés, ações e resultados obtidos deve ser incorporado nas

"lessons learned" (lições aprendidas) da organização, ou

seja, na sua base de conhecimentos explícitos. O profes-
sor norte-americano John Dewey (1859-1952) dizia que

ninguém é capaz de pensar em alguma coisa sem expe-

riência e informação sobre ela, evidenciando que teoria e
prática são elementos indissociáveis da mesma moeda: o

conhecimento humano.

Os projetos podem ter indicadores em várias dimen-

sões: qualidade, custos, prazos, nível de aderência ao

planejamento, desempenho da equipe, turnover, índices

de satisfação de usuários, enfim, os indicadores enviam

"sinais" aos gerentes e executivos acerca da evolução dos

projetos, fornecendo "pistas" sobre eventuais áreas que
exijam intervenção.

A criação de indicadores é algo positivo e livre, no en-

tanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois envolve

tempo e investimentos, não só na atividade de criação,

mas sobretudo na sua apuração periódica. Os indicado-

res devem ser considerados como ferramentas de apoio à

gestão e não como atividade burocrática e de alto custo.

A atividade de criação de um indicador pode ser sinteti-
zada em dez passos:

1) Definir claramente o que se quer medir e os crité-
rios de medição.

2) Definir qual será a fonte dos dados.

3) Disciplinar a periodicidade e forma de coleta dos dados.

4) Formalizar o tratamento dos dados e o formato dos

indicadores (rating, índice numérico ou outro).

5) Documentar quais são os níveis de normalidade e

os que exigem intervenção superior.

6) Registrar a integração com outros indicadores existentes.

7) Divulgar o conceito do indicador e sua aplicabilidade,
transformando-o em linguagem comum na organização.

8) Testar, avaliando sua utilização e os resultados obtidos.

9) Implantar o uso do indicador criado.

10) Aperfeiçoar continuamente o indicador.

Os indicadores de projeto obedecem aos quatro ní-

veis hierárquicos da informação apresentados por Moresi

(2001): captura e processamento dos dados, produção de
informações relevantes, avaliação das informações e sín-

tese, que determinará o curso de ações e intervenções no

andamento do projeto.

Há todavia alguns indicadores de gerenciamento de
projetos sacramentados, documentados no PMBOK® e

em livros especializados na área, porém nem sempre uti-

lizados nas organizações. São os indicadores relacionados

a custos e prazos: CPI (Cost Perfomance Index) e o SPI

(Schedule Performance Index).

Indicador de desempenho de custos em
projetos: CPI (Cost Performance Index)

O gerenciamento de custos em projetos é complexo,

pois envolve o planejamento e controle dos diversos com-
ponentes de custos, como: aquisições, aluguéis, logística,

mão-de-obra, despesas de viagem e estadia, hardware,

software (desenvolvimento, licenciamento e manuten-
ção), empresas e profissionais subcontratados, serviços

e treinamento, impostos, juros, depreciação, materiais,

documentação, entre outros.

O processo de planejamento de custos (Cost Estima-

tíng) deve ser feito com o maior nível de granularidade

possível, pois quanto maior o detalhamento dos com-

ponentes de custos, mais fácil será efetuar a estimativa,

além de garantir um bom nível de precisão. A qualidade

das estimativas de custos está diretamente relacionada

ao nível de detalhamento e à experiência prévia da orga-

nização e de seus profissionais em projetos e atividades

similares. Para a determinação das estimativas de custos,

pode-se utilizar métodos próprios, embora se recomende

a utilização da técnica bottom-up, ou seja, o conceito de

decomposição dos entregáveis do projeto - WBS (Work

Breakdown Structure). O planejamento de riscos e os res-
pectivos valores de contingência devem ser incorporados

ao gerenciamento de custos. O gerente de projetos deve

ter em mente a frase: "O planejamento financeiro substi-

tui o caos por erros" (autor desconhecido).

Os indicadores passam a ter importância nos proces-
sos de controle de custos (Cost Budgeting e Cost Con-

trol), quando passam a sinalizar ao gerente a real situ-

ação do projeto; afinal, projetos atrasam, as estimativas

falham, custos inesperados surgem, etc. O indicador mais

conhecido na área de gerenciamento de custos é o CPI

- Cost Performance Index, que nada mais é que o quo-

ciente obtido entre Earned Value (EV) e o somatório dos

valores gastos até a data, que é chamado de Actua/(AC).
Entende-se por Earned Value (EV) "o valor do trabalho

completado expresso em termos de orçamento aprovado

para a tarefa", "grosso modo" pode-se dizer que é "o

custo orçado para o trabalho realizado". Em termos de

fórmula matemática, o indicador de desempenho de cus-

tos é representado por CPI = EV/AC.

Assim, o CPI será sempre um número positivo e repre-

sentará quanto o projeto está obtendo para cada $1,00

de custo. Entenda-se o $1,00 como qualquer unidade

monetária, como reais, dólares, euros, etc. O objetivo de

cada projeto é que o CPI seja no mínimo 1,00, pois indica

que está de acordo com o planejado. CPIs abaixo de 1,00

são desfavoráveis, pois indicam que se gasta mais que os



valores que vêm sendo obtidos; por exemplo, um CPI de

0,77 indica que para cada $1,00 despendido, realiza-se

trabalho equivalente a $0,77. Por outro lado, CPIs acima

de $1,00 são extremamente favoráveis, pois "está se fa-

zendo mais com menos dinheiro".

Exemplo: um projeto tinha uma atividade com cus-

to planejado em $500. Se o gerente conseguiu realizá-la
gastando somente $400, o CPI é de 1,25 (decorre de CPI

= EV/AC = 500/400); entretanto, se tivesse gasto $550, o

CPI seria 0,91 (decorre de CPI = EV/AC = 500/550). Dessa

forma, somando-se o EV de todas as atividades concluídas

no projeto e, obtendo o AC de todos os valores despendi-

dos (atividades concluídas ou em andamento), poder-se-á

calcular o CPI do projeto em qualquer momento de seu

ciclo de vida. A criação de gráficos como o apresentado

na figura 2 fornece informações sobre o desempenho de

custos no projeto, permitindo inclusive que se registre

como lessons learned as causas das melhorias obtidas e

das quedas ocorridas.

Uma das dificuldades para se apurar o Earned Value

(EV) de um projeto é relativo às tarefas (tasks) iniciadas e
ainda não-concluídas, por não ser fácil determinar o per-

centual da tarefa que foi completada. Por isso, algumas

organizações têm políticas definidas: a modalidade con-

servadora (0/100), que representa que o valor da tarefa

será considerado no EV somente quando da conclusão da

tarefa; a modalidade cautelosa (20/80), que assume que

20% do valor planejado para a tarefa será considerado

no EV no início da tarefa e os 80% restantes somente

quando da conclusão da mesma; e finalmente, a modali-

dade agressiva (50/50), que representa que 50% do valor

planejado da tarefa será computado no EV ao iniciar a

tarefa e os 50% restantes quando de sua conclusão.

Analisando-se a tabela 1, através da qual são apresen-

tados os dados de dois projetos em andamento (cada um

com cinco tarefas), você conseguiria saber qual está com

melhor desempenho de custos? Assuma que a organiza-

ção trabalha na modalidade 0/100 (faça o exercício antes
de prosseguir a leitura do texto).

Analisando-se os dados, pode-se perceber que ambos

os projetos não estão bem, porém, o projeto A está com

pior desempenho. O CPI do projeto A é 0,80 (decorre de

CPI = EV/AC, ou seja, CPI = (100+200+300) / 750 e o

CPI do projeto B é 0,90 (decorre de CPI = EV/AC, ou seja,

CPI = (300+400+600+700) / 2.222. Deve-se notar que,

para efeitos de Earned Value somente foram considera-

das as tarefas concluídas (no projeto A, as três primeiras

e, no projeto B, as quatro primeiras), uma vez que foi

considerada a premissa que a organização trabalha na

modalidade 0/100.

Uma das maiores utilidades do CPI é permitir a pro-

jeção do custo final do projeto, com base no último CPI

apurado. A fórmula matemática é dada por OCE (Original
Cost Estimate, ou seja, estimativa de custo original) divi-

dido pelo CPI, ou seja, Custo Final Projeto = OCE / CPI.

No caso do projeto A, ter-se-ia como custo final projeta-
do $1.875 (decorre de OCE / CPI, ou seja, 1.500/0,80) e

para o projeto B, $3.000 (decorre de OCE / CPI, ou seja,

2.700/0,90), contra, respectivamente, $1.500 e $2.700

de valores originalmente planejados.

Este indicador, também baseado em custos, é muito

similar ao CPI, entretanto, fornece uma sinalização quan-



to ao desempenho do projeto em termos de prazos. A

fórmula do SPI é dada pelo quociente entre o Earned Va-
lue (EV) e o valor planejado, ou seja, SPI = EV / PV, em que
PV representa o Planned Value, custo orçado do trabalho
planejado até a data.

Dessa forma, o SPI será sempre um número positivo
e representará a "velocidade" de execução do projeto.
O objetivo de cada projeto é que o SPI seja pelo menos
1,00, pois indica que está de acordo com a velocidade
planejada. SPIs abaixo de 1,00 são desfavoráveis, pois in-
dicam que o projeto está sendo desenvolvido de forma
lenta; enquanto que SPIs acima de 1,00 são favoráveis,
pois indicam que o projeto está sendo executado mais
rápido que o esperado. Por exemplo: SPI de 1,20 indica
que o projeto está em 20% mais rápido que o estimado;
1,40 em 40% e assim sucessivamente.

Como exemplo, na tabela 2 é apresentado um projeto
composto por cinco tarefas, com detalhamento mensal
do orçamento aprovado, pois o projeto tem duração es-
timada de três meses. Considerando-se que o segundo
mês foi finalizado, o PV (Planned Value) é calculado como
sendo o somatório dos orçamentos dos meses 1 e 2. O
Earned Value (EV) é calculado com base no orçamento to-
tal aprovado e o percentual de conclusão de cada tarefa.
O SPI do projeto é 0,68, ou seja, está com desempenho

muito aquém do planejado.

A representação dos quadrantes através de cores (ver-
de, para CPI e SPI maiores que 1,00; vermelha para CPI e
SPI menores que 1,00; e, amarela para os demais casos) é
didática, em que a cor verde indica que o projeto é bem
gerenciado em termos de custos e prazos; o vermelho,
representa que o projeto é mal gerenciado em ambas as
áreas; e finalmente, os quadrantes em amarelo represen-

tam que um indicador está bom e o outro não.

Qualificando projetos com base no CPI e SPI

Um resumo com os possíveis valores de CPI e SPI é
apresentado na figura 3. Os projetos podem então ser
qualificados com base no CPI e no SPI, como se fosse uma
"fotografia" instantânea de um projeto, seja em termos
de custos, seja em termos de prazos.

Carvalho e Rabechini Jr. (2006) apresentam através da
figura 4, a qualificação dos projetos, quanto aos custos
(econômico ou gastão) e prazos (rápido ou lento), com
base no CPI e SPI. As expressões inglesas underbuget/
overbudget e ahead the schedule l behind the schedule
são também usuais no mercado.



Considerações finais

A utilização de indicadores de desempenho de proje-
tos é na atualidade indispensável para seu efetivo geren-
ciamento e tomada de decisões. A não-utilização seria o
mesmo que monitorar a febre de seu familiar (menciona-
da no início deste artigo), sem utilizar um termômetro,
usando apenas o contato físico ou a aparência da pessoa
para efetuar a avaliação. Naturalmente que este processo
pode funcionar mesmo que com baixo nível de precisão,
mas também pode falhar - o que se discute, na realidade,
é que todo projeto deveria utilizar, pelo menos, os indica-
dores que já são conhecimento disseminado.

Os indicadores de acompanhamento de projetos fun-
cionam como fotografias instantâneas de desempenho,
permitindo também que se faça a avaliação de tendên-
cias. No gerenciamento de projetos, podem ser utilizados
os indicadores que foram criados na própria organização
ou os mais usuais de mercado, lembrando-se que geren-
ciar projetos deixou, há muito, de ser algo intuitivo, pois
exige do gerente a aplicação de metodologias, gestão do
conhecimento e profissionalismo. Pode ser que nem to-
dos os projetos de sua organização estejam situados no
quadrante verde, mas saber onde eles estão já é um bom
começo!
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