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INDICADORES
C O M O  M E N S U R A R  O  I M P A C T O  D E

P R O J E T O S  E  T I M E S ?



 

FELLOWS? WORLD CAFÉ?

O Programa de Fellows está entre as novas iniciativas do ciclo 2018-2019 da Enactus Brasil. 
Por meio de uma parceria com a PM4NGOs (editora e criadora do Guia do PMD Pro no
mundo), os Alumni Enactors receberam capacitações mensais sobre PMD Pro por
um staff da PM4NGOs. Os conhecimentos adquiridos sobre gerenciamento de projetos,
somados às experiências vividas como um membro Enactus, foram aplicados e
compartilhadas diretamente com as equipes de projetos dos Times Enactus ativos.

"O programa foi criado com o objetivo principal de profissionalizar ainda mais os projetos
da rede Enactus visando um maior impacto em suas respectivas comunidades e

desenvolver Enactors como gestores de projetos."

Da esquerda para a direita as Fellows
organizadoras do World Café:  Larissa Godoy,
Alumni do time Enactus UNESP Araraquara,
Bruna Freire, Alumni do time  Enactus USP
São Carlos, Bianca Macedo, Alumni do time
Enactus FEA-RP e Luiza Soares, Alumni do
time Enactus ESALQ-USP.

Como vamos mensurar o impacto que tivemos na comunidade? Será que somente coletar
dados durante a implementação do projeto é suficiente? Será que devemos estabelecer
metas e objetivos primeiro? O que são, exatamente, indicadores? Como faço se meu projeto
lida com dados qualitativos? Como desenvolver os indicadores?
 

Espero que ajude você e seu time!

E, claro, se tiver alguma dúvida, só chamar!
 

Bruna F. Freire
brunaffr@usp.br

Baseado na experiência dessa nova iniciativa, a Fellow Larissa teve a ideia de construir um
momento durante o ENEB em que não só pudéssemos compartilhar nossos conhecimentos de
Fellow, como também engajar os times a trocarem experiências entre si.
 

Após uma pesquisa, percebemos que as equipes de projeto sentiam a necessidade de
aprofundar o conhecimento em Indicadores e Relação com a Comunidade, e foi assim que
surgiu o World Café durante o ENEB, seguido de um pequeno treinamento. 

Sabendo do curto tempo para a experiência, este material foi desenvolvido para aprofundar
ainda mais seus conhecimentos no assunto dos indicadores e responder perguntas como:

Para saber mais sobre World Cafe, clique aqui

https://cocriar.com.br/biblioteca/metodologias/world-cafe/


 

PILARES
ENACTUS

Antes de tudo, é importante estarmos alinhados em

relação aos pilares e critérios que norteiam a

Enactus.

 

Os projetos Enactus do mundo todo tem como

característica importante a mudança das
condições de vida de uma comunidade: Assim, se

um projeto não consegue demonstrar no

Campeonato, ou até mesmo para seus

patrocinadores, que conseguiu mudar as condições

de vida de um grupo de pessoas, como terão

credibilidade e saber se todo o trabalho realizado

durante o ciclo valeu a pena e foi efetivo? Pois é aí

que entram a coleta de dados baseada em

indicadores.

 

Então, antes de analisar se mudamos as condições

de vida da comunidade, é importante entender

toda a abrangência que esse fator possui, baseado

na leitura da Enactus,
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"Qual time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora,
de forma sustentável, ao empoderar pessoas para melhorar suas
condições de vida nos âmbitos social, econômico e ambiental?"

Manual dos times - Ciclo 2016 / 2018
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CONDIÇÕES 
DE VIDA

Incluem, por exemplo, acesso ao emprego

ou da criação de atividades geradoras de

renda, mas também por meio de pessoas

que tenham acesso a serviços financeiros,

como bancos ou microcrédito.

Recursos Financeiros

De acordo com o Manuel dos Times
Enactus, condição de vida são os meios e
atividades envolvidas na manutenção da
vida de um indivíduo. A condição de vida é
sustentada por recursos de vida.

Recursos Sociais

São as redes, os grupos e as relações que as

pessoas desenvolvem. Alguns exemplos são:

espírito comunitário, networking e

relacionamento, os quais, quando auxliam a

tornar o trabalho em equipe mais fácil. 
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São os bens utilizados e consumidos na

criação de meios de subsistência. Projetos de

apoio ao desenvolvimento de recursos

naturais devem se centrar não só na

construção de recursos naturais, mas em ter

uma visão mais ampla de como esses

recursos são usados e as estruturas de

transformação no lugar, desde

biodiversidade até desperdício.

Recursos Ambientais

Recursos Humanos

São as habilidades, conhecimentos e

capacidade de trabalhar e buscar diferentes

estratégias de subsistência. Alguns exemplos

são: Desenvolvimento de habilidades

profissionais, investimento em educação e

desenvolvimento da liderança.

Compreendem a infraestrutura e os bens

básicos necessários para garantir a

subsistência, como moradia, transporte,

acesso à água e saneamento acesso aos

bens de consumo e energia limpa..

Recursos Físicos



 

COLETA 
DE DADOS

Antes de definitivamente falarmos de indicadores, é importante entendermos a importância de

não deixarmos de lado a fase de coleta de dados de um projeto.

 

Muitos times, com suas visões de vida formada e a ansiedade em construir projetos conforme seus

desejos, acabam desenvolvendo indicadores para um projeto sem um real baseamento, e é por

isso que a identificação de necessidades de cada etapa do projeto é essencial, e não apenas

no processo de prospecção da comunidade, uma vez que para analisar a mudança nas
condições de vida, é preciso entender de que forma as necessidades foram superadas.
 

Uma abordagem para limitar a subjetividade da definição do problema e trabalhar com as

diferentes perspectivas das necessidades "reais" é através da triangulação dos dados de avaliação.

Aqui usaremos a abordagem do sociólogo Jonathan Bradshaw, apresentada pelo PMD Pro:
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Compara a situação atual com um conjunto

de normas profissionais ou de um

especialista.

Ex: Um médico indica que as taxas de

mortalidade infantil estão acima das normas

estabelecidas.

Necessidades Normativas

Necessidades Comparativas

Compara a situação atual com a situação

dos outros. 

Ex: Pesquisas mostram que as taxas de

vacinação são muito inferiores em relação a

outras comunidades. 

São inferidas pela observação das ações da

comunidade.

Ex: As mulheres caminham 10 Km até o

posto de saúde mais próximo.

Necessidades Expressas

Necessidades Sentidas

São focadas no pensamento e sonhos da

comunidade propriamente dita.

Ex: Um grupo de membros da comunidade

indicam que desejam um posto de saúde.

Observação: Esta fase não se limita apenas à análise de necessidades e pode incluir dados relativos a
interessados no projeto, oportunidades, visão da comunidade, ambiente físico e biológico, redes
organizacionais, infraestrutura, condições socio-culturais , instituições jurídicas, políticas e policiais.



 

ANÁLISE
DE DADOS

Como comentamos, queremos analisar o impacto na comunidade e a mudança nas condições

de vida, certo? Mas, para entender o processo de mudança e definirmos a lógica de intervenção

do projeto, é preciso estabelecer onde estamos e onde queremos chegar. 
Não se esqueça de que isso é durante todo o processo do projeto e que é sempre bom se

perguntar: "Na etapa atual, qual nossa pequena meta e nosso passado mais recente?" , e não

apenas se preocupar com o anseio final do projeto e o início absoluto dele.
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Análise do Estado Atual

Análise do Estado Futuro

Imagine que as necessidades envolvidas no estado atual do projeto são "buraquinhos". No

projeto Enactus, você não irá preencher todos os buraquinhos, ou seja, resolver todos os

problemas da comunidade, mas terá foco para escolher aquilo que estiver ao alcance da

equipe para ser mudado. Para isso, é importante considerar disponibilidade de recursos,

sustentabilidade, viabilidade técnica, capacidade institucional e alinhamento à rede. 

 

Feito isso, então imaginar como a mudança social será possibilitada, quais os elementos serão

incluídos na intervenção do projeto e o que será diferente no futuro, em relação ao que é agora. 

Para analisar a evolução de um processo, é preciso analisar o ponto de partida e, por isso,

avaliar o estado atual é tão importante: ele servirá como parâmetro para todo o processo de

coleta de dados dos indicadores, permitindo a compreensão do status, condições, tendências

e principais problemas que afetam as pessoas e seus sustentos, ecossistemas ou instituições.

 

Como ferramentas de análise baseadas em seus objetivos, temos, por exemplo:

-> Para organizar informações: Matriz de vulnerabilidade

-> Para priorizar dados de avaliação: mapas mentais, diagrama de afinidades, análise da

avaliação de deficiências;

-> Para identificar o estado atual de prestação de serviços: mapeamento de processos

-> Para promover o raciocínio crítico entre os interessados:  grupos focais, oficinas;

->  Para investigar relações de causa e efeito:árvore de problemas e análise de campo de força. 

 



 

ESTRUTURA LÓGICA 
VERTICAL

Calma, migx! Já estamos falando hahaha

Tudo isso é importante você ter como base, para desenvolver os indicadores depois!
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Você já deve estar se perguntando: E que horas ela vai
começar a falar de indicadores?

Uma vez compreendida a situação de onde vocês estão partindo e imaginada a situação onde

vocês querem chegar, baseada nas necessidades da comunidade, chega então o momento de

definir o impacto, objetivo, resultado e atividades do projeto.

 

Os indicadores não existem simplesmente para enviar relatórios para a Enactus Brasil rsrs, mas

sim para a avaliar de que forma vocês estão conseguindo ser efetivos em evoluir em cada
um desses seguintes aspectos do projeto. Sendo que, uma vez próximos de atingir o impacto,

quer dizer que a atuação do Time Enactus chegou ao fim e a ação empreendedora para mudar

as condições de vida desta comunidade foi efetiva.

Além disso, uma maneira interessante de definirem a estrutura de governança do seu projeto, é

atribuir uma pessoa como responsável por cada um dos objetivos, de modo que cada objetivo

esteja relacionados com um grupo de resultados e atividade, atribuídos então para esta pessoa.

Obs: Este exemplo de estrutura de governança é apenas um exemplo, e não uma regra. Cada
projeto é particular.



 

ENTENDENDO 
INDICADORES
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Mas afinal, o que são os indicadores?

Bem, durante o World Café, tivemos diversas confusões

a respeito disso. Primeiramente, deixemos bem claro

aqui, que os indicadores não são metas ou objetivos do

projeto, eles são apenas ferramentas que utilizamos
para coletar dados e comparar estes dados com um
determinado alvo, para entender se conseguirmos
atingí-lo ou não.
 

Lembra da metáfora dos "buraquinhos"?

Pois bem, lembre que os buraquinhos são as

necessidades da comunidade, que estão sendo

preenchidos por ações do time em concomitância com

ações da comunidade.

 

Agora imagine um funil com um termômetro. Mais ou

menos assim:

O funil é como se fossem os
indicadores. Ele está ali apenas

para nortear a avaliação de

todos os dados relativos às ações

do projeto, em termos de atingir

o impacto, objetivo, atividades e

resultado.

Podemos entender o termômetro, como o resultado
do monitoramento dos indicadores. Ele vai nos

mostrar de que forma o que está sendo coletado de

informações relativo às ações do projeto, mostram

efetividade para realmente mudar as condições de
vida da comunidade, ou seja, preencher seus
buraquinhos (necessidades).



 

ESTRUTURA LÓGICA 
HORIZONTAL

7Evento Nacional da Enactus Brasil 2019

World Café: Fellows & PMD Pro                                                                                                                  

Não precisa se assustar com esse nome e o quadro
abaixo. Juro pra você que é simples e isso só vai te
ajudar! <3

Bem, lembra que os resultados dos indicadores ao longo do tempo são um termômetro do
projeto? Bem... Isso considerando a situação ideal. 
Na prática, existem outras coisas externas que podem afetar as saídas do seu projeto e
acabarem saindo pelo funil e, por isso, é tão importante definirmos os pressupostos (ou
suposições) da nossa estrutura lógica.

 

Então, depois de definir o impacto, objetivo, resultados e atividades, registrar quais são os riscos
que podem afetar essa área, mesmo que este risco não possa ser mitigado. Uma vez que eles
foram registrados, eles podem explicar o porque de o "termômetro" ter mostrado algo que não
era esperado, mesmo depois de tantos esforços nas atividades.
 

Os pressupostos definem a lógica horizontal da matriz, criando um relacionamento de "se-

então" na ordem das setas acima. Se os pressupostos de cada nível da estrutura permanecerem
verdadeiros, o caminho do desenvolvimento vertical do projeto será bem-sucedido.



 

CARACTERÍSTICAS  
DOS INDICADORES
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Durante o World Café ficou bem claro que a maioria dos presentes tinham um certo
conhecimento dos pré-requisitos de um indicador. Mas realmente entendê-los como um
todo e não esquecer de nenhum, é essencial!
 

Cada indicador é responsável por analisar um

dado único. Então é preciso ter um alvo e

nada de abrangência!
Para uma atividade/objetivo único, deve haver

um indicador específico,

  (M)    Mensurável

Muitos só se lembram dessa característica do

indicador e já o associam à números. 

Ser mensurável não é necessariamente um

indicador que mostre um dado relacionado a

números, mas sim algo que seja palpável e

possa ser quantificável. 

Falaremos mais adiante!
 

Lembra do objetivo dos indicadores?

Mensurar o quão efetivo você está sendo em

preencher os buraquinhos da comunidade.

Desta forma, se o seu indicador não ajuda a

mensurar as atividades, resultados ou
objetivos principais relacionados ao

impacto do projeto, por que então ele deve

existir. Certo?

(R)    Relevante

Alcançável    (A)

Os indicadores devem ser condizentes com
os recursos do time e a etapa do projeto.
Não adianta desenvolver muitos indicadores,

sendo que não há pessoas para monitorá-lo,

bem como não adianta desenvolver outros

que estejam relacionados com o fim do

projeto, sendo que você está no início dele.

Cada indicador tem um "prazo de validade"
relacionado com a etapa do projeto. Se ele já

cumpriu sua função de um processo, ele não

tem mais porque existir.

Limitado pelo Tempo    (T)

Específico    (S)



 

INDICADORES
QUALITATIVOS X QUANTITATIVOS
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Como comentei anteriormente, um
indicador ser mensurável, não quer
dizer que aquilo que é coletada deva
ser apenas números.
Ele deve ser apenas concreto.
 

A mensuração qualitativa está
enraizada no contato direto com os
indivíduos envolvidos no programa. Ela
pode incluir itens como entrevistas ou
depoimentos dos participantes do
projeto, membros do Conselho
Consultivo de Negócios ou outros
parceiros da comunidade que
estiverem envolvidos, além da
observação do participante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O método qualitativo deve ser aplicado quando:

 

-> Você não tem nenhuma informação ou dados à respeito do assunto a ser pesquisado.

-> Não há certeza sobre qual a unidade de medida ideal.
-> O conceito é avaliada em relação à uma escala nominal, sem demarcações de ponto claras.
-> Você quer explorar as razões por que pessoas fazem ou acreditam em algo.

Isso não quer dizer que avaliações qualitativas também não possam ser transformadas em
quantitativas. Aqui vão algumas inspirações simplórias:
 

-> Para avaliar se um grupo de estudantes que ainda não sabem ler ou escrever estão absorvendo
as aulas, pode-se aplicar dinâmicas, brincadeiras de acertos e erros ou ainda avaliações baseadas
em carinha triste, feliz ou tanto faz, demonstrando quantitativamente a aceitação da equipe. De
modo que o indicador seja a porcentagem de carinhas positivas e o alvo 90%.
 

-> Para avaliar a divulgação de um modelo de negócio no bairro ou na universidade, realizar uma
pesquisa anônima onde as pessoas associem o nome do modelo de negócio com palavras.
Sendo o indicador a porcentagem de palavras de vínculo positivo e o alvo 80%.
 

 



 

EXEMPLO DE 
UMA ESTRUTURA LÓGICA
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Exemplo do Projeto do Rio Delta, presente na página 45 do PMD Pro



 

CARACTERÍSTICAS 
DO PROJETO
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Até agora, comentamos sobre a relação entre os indicadores e as necessidades do projeto.

No entanto, não podemos esquecer de avaliar a efetividade do projeto como um todo (o que
inclui indicadores) de modo que seja possível responder algumas dessas questões de exemplo:

 

-> A equipe de projeto está conseguindo estabelecer uma comunicação efetiva com as partes
interessadas?
-> A implementação do projeto está acontecendo conforme o cronograma, estabelecido com
um escopo e tempo definidos? Ou o projeto está "empacado"?

-> As pessoas do projeto estão se desenvolvendo como líderes e estão satisfeitas com suas
atividades?
-> As áreas de desenvolvimento de um mesmo projeto estão sendo desenvolvidas de maneira
integrada?

 

 

 



 

MONITORANDO
INDICADORES
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Não queremos que você fique como na imagem ao
lado, no período de pré-auditoria, confuso com a
quantidade de dados sem sentidos coletados, ou
ainda, com a falta deles.
E é por isso que determinar um período para a coleta
de dados para cada indicador, realizando isso de
maneira frequente, é tão importante.

Responsável e Ferramenta

Antes de começar a definir indicadores para o projeto

e seus respectivos meios de verificação ao longo de

um tempo, não se esqueçam de definir quem será o

responsável por coletar esses dados e monitorar os

indicadores e quem será o responsável por cobrar essa

pessoa, de modo que haja um padrão de coleta e um

local específico para registro de dados (uma planilha

ou um aplicativo).

Frequência de Relatórios

Acima de tudo: Fique calmo; Se os dados coletados
pelo seu indicador não chegaram próximo ao alvo,

analise o motivo disso e busque analisar se realmente o
alvo era algo alcançável para este período ou etapa.

Alvo

De nada adianta ter um indicador, se você não tem

um alvo relacionado a ele. E é por isso que lembro
aqui nossa estrutura lógica: Cada indicador está
associado a uma atividade ou a um objetivo,
resultado ou impacto desejado. E é exatamente a
aproximação do resultado indicado pelo indicador
com o alvo que vai definir a efetividade do projeto.

Tolerância



 

INDO ALÉM
DOS PROJETOS
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Um projeto que impacta a comunidade de maneira efetiva e de acordo
com os pilares Enactus é resultado de um time alinhado,  saudável e

que sempre analisa seu desenvolvimento como equipe.

Se você chegou até aqui, então provavelmente você compreendeu que os indicadores
existem para nos ajudar a mensurar se estamos atingindo um alvo, se estamos impactando
uma equipe de pessoas e se estamos sendo efetivos em determinada tarefa.

 

Assim, podemos usar indicadores tanto para os projetos, quanto para os times: Eles podem
auxiliar o time a coletar dados que demonstrem se estão conseguindo realmente evoluir,
conseguindo mais visibilidade na universidade, mais parceiros, mais liderança na equipe e
assim por diante, referente a cada área do time.

 

Como muitos times se organizam da mesma forma, podem desenvolver indicadores
para cada uma das áreas: Gente e Gestão, Jurídico-Financeiros, Marketing e Projetos.



 

ALGUNS EXEMPLOS
DE INDICADORES
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-> Tempo de cumprimento de pedido / Tempo para o mercado

-> Tempo de inatividade

Quando se tem máquinas de costura, por exemplo, elas são consideradas um ativo. Assim, se elas estão inativas, é

um valor que está deixando de ser gerado pelo ativo.

-> Incidência de falhas no processo produtivo

-> Eficiência global do equipamento, ou OEE (Overall Equipment Effectiveness)

É utilizado para qualificar e indicar a maneira como a operação de fabricação é realizada e auxilia na melhoria dos

processos de manutenção e produção da empresa.

A fórmula para cálculo do OEE é bem simples:

OEE = %disponibilidade x %produtividade x %qualidade

As fórmulas para cálculo de cada fator são:

Disponibilidade = tempo produzido/tempo disponível x 100

Produtividade = produção real/produção teórica x 100

Qualidade = peças boas/total de peças produzidas x 100

-> Percentual de atendimento e entregas corretas, ou OTIF (On Time, In Full)

 Este indicador está associado ao objetivo de qualquer modelo de negócio: retenção de cliente

Indicadores de Produção

-> Engajamento

Analisar o engajamento de uma página do time ou de um projeto, vai além de analisar os seguidores. É uma análise

em relação a este fator, associados aos comentários, curtidas em posts, análise dos posts mais curtidos e análise do

afeto do público alvo com essa marca.

-> Número de pedidos feitos online

-> Tráfego mensal do site/páginas

-> Número de leads qualificados

-> Taxa de conversão para o conteúdo de call-to-action

-> Número de Parceiros

-> Contribuição por parceiro

Indicadores de Marketing



 

ALGUNS EXEMPLOS
DE INDICADORES
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-> Índice de Rotatividade ou Turnover (time e projeto)

Representa a taxa média de saída  de membros (voluntárias e involuntárias) em relação ao número médio de

membros do time em determinado período.

Ex: Ex: [(admitidos e desligados) / 2 ]   /  Média de membros no período * 100   (Um número saudável é de 5%)

-> Absenteísmo

Medição das taxas de ausência dos colaboradores, considerando os reais motivos das faltas ou atrasos. 

-> Investimento em treinamento

Capaz de medir a produtividade das equipes que recebem capacitação.

-> Retorno sobre o Investimento em Treinamentos (ROI em Treinamentos)

Este indicador compara os valores gastos em capacitações e melhorias resultantes dos processos e das rotinas de

trabalho. Isto é, ele pode mensurar a colaboração dos treinamentos para a redução de problemas, falhas, acidente.

-> Índices de reclamações 

-> Índice de Aprovação

Esta avaliação do clima organizacional tanto da equipe de Enactors quanto da comunidade, pode ser realizada

através de entrevistas e questionários.

Indicadores de Recursos Humanos

->Frequência de indicações de clientes 

-> Número de clientes recorrentes

(Quantos clientes foram indicados por outros clientes nos últimos meses? Esse número se manteve constante ou

crescente?) Isso vai determinar a verdadeira satisfação dos clientes que compraram os produtos das comunidades.

-> Avaliação de satisfação dos clientes

-> Crescimento do ticket médio 

(O ticket médio é um indicador de desempenho essencial que fornece o valor médio de vendas por cliente.

Para calcular o ticket médio, basta dividir o faturamento total pelo número de vendas do período.

Levando em conta que é mais fácil vender mais para os clientes existentes do que conquistar novos clientes, as ações

para aumentar o ticket médio são essenciais para alavancar o faturamento da empresa.)

-> Número de leads qualificados engajados no funil de vendas

Lead é um um potencial cliente de uma marca, sendo o interesse entendido a partir do momento que o usuário

realiza o preenchimento de formulários de inscrição para recebimento de ofertas, a assinatura de uma newsletter,

ou até mesmo comenta em um post, por exemplo.

Indicadores de Vendas


