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RESUMO 

 

O objetivo desse artigo é mostrar as funcionalidades da Curva “S” no gerenciamento e 

acompanhamentos de projetos auxiliando na tomada de decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Curva “S”. Custo. Acompanhamento. Planejamento. Realizado. 

Gerenciamento. Valor agregado. 



1 JUSTIFICATIVA 

 

A Curva “S” é um excelente instrumento gerencial onde é possível acompanhar, através de 

um mesmo referencial, o andamento de todo o projeto em questão. Através dela é possível 

identificar claramente os desvios entre o planejado e o realizado visando manter sempre o 

menor custo e ainda garantindo os prazos da obra. Ela é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para tomada de decisões ainda mais quando aliada a análise do valor agregado ou 

EVA (Earned Value Analysis). 

Esse estudo tem como intuito mostrar como a Curva “S” pode auxiliar na interpretação do 

andamento do projeto. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Conforme ZOPPA, a Curva S é a ferramenta de acompanhamento de projeto mais difundida 

e utilizada no gerenciamento de projeto no Brasil. O autor ainda explica que a Curva S é 

denominada dessa forma, pois nela esta a característica que se repete na grande maioria 

dos projetos, o trabalho realizado nas fases iniciais e finais é bem menor do que o realizado 

nas fases intermediárias. Quando esses valores são acumulados, geram uma curva com 

aspecto de um S. 

 

Para MATTOS, trabalhar com a curva S é uma prática que traz muitos benefícios para o 

gerente de projeto, pois ela: 

 

- É uma curva única que mostra o desenvolvimento do projeto do começo ao fim; 

- É aplicável em projetos simples e pequenos a empreendimentos complexos e extensos; 

- Permite visualizar o parâmetro acumulado (trabalho ou custo) em qualquer época do 

projeto; 

- Aplica-se o detalhamento de engenharia por homem-hora, quantidade de serviço 

executado, uso de recurso ou valores monetários; 

- É uma ótima ferramenta de controle previsto x realizado; 

- É de fácil leitura e permite apresentação rápida da evolução do projeto; 

- Serve para decisões gerenciais sobre desembolsos e fluxo de caixa; 

- De acordo com o formato do S, pode-se constatar se há grande (ou pequena) 

concentração de atividades no começo (ou fim) da obra; 

- Ela representa o avanço do projeto ao longo do tempo; 

- Ela pode ser referente a trabalho (homem-hora) ou custo; 

- Ela é sempre crescente, pois seus valores são acumulados; 



- A Curva S padrão é usada para simular um comportamento ideal na falta de valores reais; 

- Existem várias possibilidades de Curva S para um mesmo prazo de projeto; 

 

De acordo com ZOPPA a Curva S é um método simples, mas que tem muitas limitações e 

imperfeições. Ela pode fornecer informações imprecisas e, por vezes erradas, causando 

miopia na tomada de decisões. Ele dá um exemplo: Imagine um projeto cuja execução 

avançou mais do que o planejado, por qualquer motivo, em atividades que não fazem parte 

do caminho crítico do projeto. Por outro lado, as atividades do caminho crítico apresentam 

um pequeno atraso e tem um avanço inferior ao planejado. Nesse caso, a soma total dos 

avanços de todo o projeto pode dar a idéia errônea de que o projeto está no prazo, ou até 

mesmo adiantado, quando na verdade ele esta tão atrasado quanto as atividades do seu 

caminho crítico.  Ou seja, a Curva S deve ser utilizada com outras ferramentas e métodos 

que complementam a sua interpretação. 

 

Conforme DAYCHOUM, para desenvolver a curva “S” são necessário três elementos para 

elaboração de uma curva “S” descrito abaixo: 

 

1. Identificação das tarefas: A melhor forma de identificar as tarefas é através da WBS  

- Work Breakdown Structure. Abaixo um exemplo de WBS: 

 

Figura 1: Exemplo de uma WBS (Fonte: Coutinho, Ítalo) 

 

2. Custo das tarefas: São os valores monetários para cada atividade. 

 

3. Cronograma Físico: São definidas as atividades por sua relevância em decorrência 

do tempo, atendendo os marcos estabelecidos. 

 

Definindo estas etapas, teremos um somatório de todas as atividades mensais devido ao 

tempo e um somatório acumulado. Abaixo segue um exemplo: 

 



Tabela 1: Exemplo de tabela para formação de Curva S 

 

Através de um gráfico demonstrando os gastos previstos simples e os acumulados terão 

uma curva “S” de custo, como mostra o exemplo abaixo: 

 

Figura 2: Curva S de custo previsto 

 

Para se trabalhar no acompanhamento de um projeto além de já ter em mãos o gasto 

previsto baseado em um planejamento bem feito é necessário medir corretamente o 

andamento da obra de forma a pôr em prática o Método do Valor Agregado. Esse método, 

com base no progresso atual, indica as tendências de prazo e custo do projeto até o seu 

término e com isso, é possível avaliar as alternativas para reduzir os impactos de atraso e 

custos elevados. 

Vale ressaltar, portanto, que, para que o progresso do projeto seja bem avaliado é 

necessário que o Planejamento e o Controle sejam bem elaborados. 



Atráves do uso da Curva S e aplicação do Método do Valor Agregado é possível dizer como 

está o desempenho do projeto atualmente, se ele este atrasado ou adiantado em relação ao 

prazo e se está acima ou abaixo do custo. Também é possível prever quanto custará o 

projeto até o seu fim, quando será seu novo término e quanto será seu custo final. 

Para o uso do Método do Valor Agregado é importante conhecer as diferenças entre o Valor 

Planejado, o Custo Real e o Valor Agregado. 

 

O Valor Planejado representa a soma acumulada dos gastos previstos considerando todas 

as atividades do projeto. Já o Custo Real é a soma acumulada dos custos reais que 

ocorreram no projeto para todas as atividades do projeto. Por fim, o Valor Agregado é a 

soma dos valores de cada atividade multiplicada pela sua respectiva porcentagem 

executada. 

 

Através do conhecimento desses três valores podem-se determinar alguns índices ou 

valores que representam o projeto como o Índice de Desempenho de Custos (IDC), o Índice 

de Desempenho de Prazos (IDP), Variação no Custo (VC) e Variação no Prazo (VPr). 

 

A tabela a seguir esclarece as fórmulas relativas aos índices ou valores e a interpretação 

dos resultados: 

Tabela 2: Dados que podem ser retirados da Análise do Valor Agregado do Projeto 

 

 

 



3 DESENVOLVIMENTO 

 

- ESTUDO DE CASO 01 – INTERPRETANDO A CURVA S 

O prazo total de uma obra foi estimado em 12 meses. Foram medido os avanços físicos 

reais para se comparar com os avanços previstos conforme mostra a curva S a seguir: 

 

Figura 3: Curva S do Estudo de Caso 01 

 

Através da curva S é possível verificar que a obra, desde o seu início, vem se atrasando em 

relação ao previsto. Já se passaram 6 meses e até agora ela não conseguiu atingir o 

planejado. 

Nesse caso, o Gerente de Projetos terá duas opções: 

- Eliminar o atraso ao longo dos meses restantes terminando a obra no prazo original; 

- Aceitar a tendência de atraso em relação ao planejado original e reprogramar a obra até o 

prazo onde será possível terminar a obra; 

O Gerente de Projeto deverá saber qual a opção mais ideal para a sua obra e caso veja ser 

impossível diluir os atrasos nos próximos meses, deverá aceitar a opção de reprogramar a 

obra. 

 

 

 



- ESTUDO DE CASO 02 – ESTUDO DA CURVA S COM O USO DO MÉTODO DO 

VALOR AGREGADO 

Um prédio de 25 andares está sendo construído. Para ser construído, cada andar custa 

150.000 reais. A fundação custou 400.000 reais (1º mês) e a cobertura custará 300.000 

reais. O prazo da obra é de 10 meses. 

 

A obra se encontra no seu quinto mês e o Gerente de Projetos utilizará da Análise do Valor 

Agregado para verificar o andamento do projeto. 

 

Até o momento foram construídos 17 andares com um custo de 3.100.000 reais.  

 

Vamos então analisar qual a situação atual do projeto utilizando a Curva S e o Método do 

Valor Agregado. Inicialmente, utilizando os dados referente ao projeto, calculou-se os 

valores mensais Planejados, Custos reais e Valores Agregados: 

Tabela 3: Valores Planejados, Custos reais e Valores Agregados mensais do Projeto. 

 

A Curva S do projeto foi plotada considerando essas três variáveis (Planejado, Custo e Valor 

Agregado): 

 

Figura 4: Curva S do Planejado, do Custo e do Valor Agregado. 

 

Percebe-se que as curvas do custo real e do valor agregado cruzam a curva do Planejado a 

partir do segundo mês indicando que a partir desse mês tanto o custo real quanto a 



quantidade entregue na obra foram maiores que o planejado, porém, como a curva do custo 

se encontra ainda superior a curva do valor agregado indica que ainda se gastou mais para 

executar uma mesma quantidade. 

O resultado dessa análise gráfica pode ser confirmado através dos índices e relações 

numéricas a seguir: 

Tabela 4: Interpretação do andamento do projeto utilizando a Análise de Valor Agregado. 

 

A análise do IDP indica que no primeiro mês o projeto estava atrasado, mas se adiantou a 

partir do segundo mês. O mesmo indica os resultados do VPr. 

 

Entretanto, o IDC demonstra que o projeto sempre esteve com o custo maior que o previsto 

no orçamento apesar das entregas antecipadas. É interessante observar que esse índice se 

manteve constante demonstrando que a tendência do projeto é linear. A Variação do Custo 

(VC) negativa confirma ainda mais que o custo esteve sempre acima do orçamento previsto. 

 

Ou seja, nem sempre entregas antecipadas traduz que o projeto teve bom andamento tendo 

em vista que o custo foi mais elevado que o planejado anteriormente. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A Curva “S” é uma ferramenta gerencial e estratégica para que o Gerente de Projetos 

compreenda, analise e tome decisão diante do andamento do projeto. A Análise de Valor 

Agregado vem junto da Curva “S”, melhorar ainda mais a análise do projeto através dos 

índices e relações numéricas. Entretanto, deve-se dar atenção para as interpretações 

incorretas como, por exemplo, a de que as entregas antecipadas traduzem uma boa 

situação no projeto, pois essa também pode refletir um aumento do custo em relação ao 

planejado. 
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