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RESUMO  

 
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta para melhoria de desempenho no 
gerenciamento de projetos da empresa Engilab. Metodologicamente, o trabalho segue o 
protocolo de relato tecnológico, passando pelas etapas de análise, diagnóstico e proposta de 
solução. Após uma análise inicial de cenários e do desempenho dos projetos da empresa, foi 
aplicada uma pesquisa qualitativa para identificação de problemas na visão de gestores e 
executores dos projetos. Em seguida, analisou-se os principais modelos de avaliação de 
maturidade de projetos e a escolha foi pelo modelo MMGP, criado por Darci Prado. Após 
aplicação do questionário deste modelo, a empresa foi enquadrada no nível 3 de maturidade, 
que é caracterizado por existência de padronização de procedimentos e existência de 
metodologia com uso de ferramentas básicas, processos de planejamento e controle consistentes 
e processo de aprendizagem em andamento. A análise dos dados obtidos, permitiu identificar 
pontos de melhoria e elaboração de plano de ações que irá potencializar o aumento do nível de 
maturidade da empresa nos próximos dois anos. 

 
Palavras-chave: Gerenciamento de projetos; Nível de maturidade em gerenciamento de 
projetos; Gestão de projetos; MMGP. 

 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this article is to present a proposal for performance improvement in 
project management of Engilab. Methodologically, the work follows the protocol of 
technological reporting, passing through the stages of analysis, diagnosis and solution proposal. 
After an initial analysis of scenarios and the performance of the company's projects, a 
qualitative research was applied to identify problems in the view of managers and project 
executives. Next, we analyzed the main models of evaluation of maturity of projects and the 
selection of the MMGP tool created by Darci Prado. After applying the MMGP questionnaire, 
the company was classified in level 3 of maturity, which is characterized by standardization of 
procedures and existence of methodology with use of basic tools, consistent planning and 
control processes and learning process in progress. The analysis of the data obtained allowed 
the identification of improvement points and the elaboration of an action plan that will increase 
the company's level of maturity in the next two years. 
 
Keywords:  Project management; Project management maturity level; Project management; 
MMGP.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Um grande desafio da administração de projetos é atender às demandas cada vez mais 

exigentes do mercado quantos aos prazos, custos, escopo e qualidade. Nesse sentido, torna-se 

uma questão estratégica desenvolver o gerenciamento destes projetos de forma eficaz e eficiente 

para garantir seu sucesso. 

Muitas empresas já têm aderido às boas práticas de gerenciamento, contudo, mais do 

que isso, faz-se necessário garantir o comprometimento de todas as áreas e níveis envolvidos 

nestas práticas, além de manter o alinhamento dos processos à cultura e à estratégia empresarial.  

Segundo Rabechini Jr. (2005), além das boas práticas, o caminho a ser seguido para sua 

institucionalização apresenta grandes desafios pois, geralmente, afeta a cultura da empresa. Para 

que este caminho possa ser menos árduo, é aconselhável a adoção de um modelo de avaliação 

da maturidade em gestão de projetos, que permita um maior entendimento das forças e 

fraquezas da organização em gerir projetos, identificando o estágio de maturidade atual e 

abrindo caminhos que possibilitem o avanço do nível de maturidade.  

A maturidade em gerenciamento de projetos, por sua vez, pode ser definida como a 

concepção de sistemas e processos que compõe o desenvolvimento de um projeto, sendo estes 

por sua natureza repetitivos e que, portanto, garantem uma alta probabilidade de que cada um 

deles seja um sucesso. É composta por um conjunto de ferramentas que têm por objetivo 

auxiliar as empresas a alcançar a maturidade no gerenciamento de seus projetos, como por 

exemplo, por meio da identificação das melhores práticas, realizadas por empresas líderes de 

mercado (Kezner, 2002). 

Nesse sentido, a partir de alguns sinais de insucesso no resultado dos projetos da 

empresa estudada, foi analisada a sua situação atual em gerenciamento destes projetos através 

do modelo de maturidade MMGP, elaborado por Darci Prado, visando uma análise de seu nível 

atual de maturidade e seus pontos mais críticos, para a proposta de um plano de ação que 

contribua para o aumento do seu nível de maturidade, resultando na melhoria no desempenho 

de seus projetos e da performance da organização como um todo. 
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2.  O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1. A Empresa  

A Engilab (nome fictício) é uma multinacional americana criada na década de 1980, 

com o objetivo de projetar, fabricar e fornecer produtos e serviços para proteção, 

monitoramento, controle, automação, comunicação e medição de sistemas de energia elétrica 

em todo o mundo, atuando em inúmeros setores com soluções digitais e criativas, e com uma 

cultura de ganho de mercado pela inovação e excelência em seus produtos. 

A subsidiária brasileira foi instalada no Brasil em 2000, com o objetivo de ganhar o 

mercado nacional e com perspectivas de crescimento a médio e longo prazo, considerando o 

tamanho territorial e a necessidade de investimentos em infraestrutura do país. Possui hoje sua 

fábrica de painéis instalada da cidade de Campinas/SP, com escritórios em Curitiba/PR e 

Salvador/BA, abrangendo todo o território nacional com o apoio de representantes comerciais 

regionais. 

Em seus primeiros anos, atuava unicamente com a venda de equipamentos importados, 

manufaturados na matriz americana, mas no início desta década iniciou as atividades de 

montagem de painéis elétricos e sistemas de energia que, em conjunto com os equipamentos 

produzidos e somados a serviços especializados de engenharia, fornecem soluções completas 

por meio de projetos customizados aos seus clientes. Estes por sua vez são, em sua maioria, 

empresas do setor de geração e distribuição de energia, além de grandes indústrias 

consumidoras de energia elétrica. 

Diante deste novo modelo de negócios, iniciou em 2012 a estruturação de sua equipe de 

projetos, que tem atuado no gerenciamento dos mesmos e no aprimoramento de seus processos.  

 

2.2 O mercado  

Para os equipamentos eletrônicos avulsos, embora não seja líder de vendas, a empresa 

possui uma parcela do mercado formada por clientes fidelizados, devido à qualidade 

reconhecida de seus produtos e serviços e política de garantia aplicada.  

Mesmo com a forte concorrência com grandes empresas do mercado, é vista como 

pioneira em inovações e líder na qualidade dos produtos ofertados. Desta forma, mesmo com 

variações, o volume de vendas permanece relativamente estável e com margens controladas, 

uma vez que a principal variável relevante neste caso é a flutuação do dólar. 
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Já na área de projetos, que envolve a manufatura de painéis elétricos e serviços de 

engenharia, o cenário é adverso. Mesmo oferecendo ao mercado produtos de alta qualidade, 

devido ao valor dos insumos importados (decorrente principalmente da alta do dólar), dos 

serviços (por conta da mão-de-obra altamente especializada) e, também, por conta do prazo de 

entrega (decorrente do tempo de fabricação e importação dos componentes), a empresa não tem 

alcançado resultados satisfatórios. Além disso, existe no mercado uma diversidade muito maior 

de concorrentes neste segmento e, por se tratarem de projetos customizados, existem outras 

variáveis de desempenho que impactam diretamente no resultado deste segmento. 

Adicionalmente, o setor sofreu retração nos últimos anos em decorrência da crise 

econômica, evidenciada principalmente pela redução de investimentos no setor de energia, que 

gera impacto nos negócios da empresa. As principais vendas de painéis elétricos são geradas 

para empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (GTD) e dependem 

majoritariamente de investimentos em modernização de subestações de energia elétrica, que 

não tem ocorrido nas dimensões esperadas.  

Conforme dados da ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(2018), esta questão pode ser atribuída ao fato de que os investidores aguardam sinalizações 

mais claras por parte do governo sobre o controle do déficit fiscal, que é considerado 

imprescindível para o crescimento consistente e sustentável nos próximos anos. A taxa de 

investimento no Brasil, calculada pela Formação Bruta do Capital Fixo em relação ao PIB, que 

estava acima de 20% no final de 2014, passou para 16% no final de 2016; e permaneceu em 

16% no final de 2017. Em face disso, os segmentos da indústria elétrica e eletrônica, 

dependentes de investimentos, mostraram pouca variação em 2017 frente a 2016. Os fabricantes 

de equipamentos ressentiram-se da redução das encomendas de equipamentos de geração 

observada nos últimos anos, e das distorções no fluxo de caixa das distribuidoras, provocadas 

pela necessidade de recorrerem às termoelétricas com custos mais elevados, sem o repasse 

imediato destes aumentos ao preço do fornecimento, o que dificultou seus investimentos.  

Conforme pode ser observado na Tabela 1, os investimentos em ativo fixo que 

correspondiam a 2,9% do faturamento das empresas do setor em 2010, foram reduzidos para 

apenas 1,8% em 2017, afetando diretamente as encomendas com os fornecedores de produtos 

e serviços do setor. 
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Tabela 1 - Investimentos do Setor em Ativos Fixos 

Ano % Faturamento R$ milhões 
2010 2,90% 3.560 
2011 3,20% 4.380 
2012 2,60% 3.732 
2013 2,70% 4.168 
2014 2,50% 3.831 
2015 2,30% 3.236 
2016 1,80% 2.381 
2017 1,80% 2.508 

Fonte: ABINEE (2018) 

 

2.3 Redirecionamento Estratégico da Empresa  

A empresa possuía, até meados de 2016, uma estratégia agressiva de penetração no 

mercado brasileiro, mesmo que isso exigisse a realização de vendas com margens ínfimas ou 

até mesmo negativas. Neste contexto, ao mesmo tempo que suas vendas aumentavam, exigindo 

uma estrutura administrativa maior e consequente aumento de despesas, suas margens aplicadas 

caíam, ocasionando ao final, resultados insatisfatórios. Prova disso é a queda constante no 

resultado dos seus exercícios mais recentes, sobretudo em nos anos de 2016 e 2017 em que a 

empresa atingiu um prejuízo anual de 3,37 e 2,94 milhões de dólares, respectivamente.  

Entre 2017 e 2018, a empresa passou por um processo de reestruturação com grandes 

mudanças em sua administração (desde a alta administração, na matriz americana, até mudanças 

na subsidiária brasileira, com a verticalização da estrutura hierárquica), que de um lado gerou 

uma maior autonomia e objetividade para a área na tomada de decisões e, de outro, passou a 

exigir um maior controle sobre os números e gerar maior responsabilidade sobre as decisões 

tomadas, impactando diretamente a área de gerenciamento de projetos, que possui interface 

com todos os demais departamentos. 

Além disso, a companhia tem adotado novas estratégias, com redução das despesas e 

aplicação de novas e maiores margens, o que tem exigido maiores esforços na venda e no 

gerenciamento de projetos — onde há o maior impacto decorrente — sobretudo no atual 

cenário, onde temos uma economia crescente, mas ainda fraca. Neste sentido, é essencial tornar 

o processo de gerenciamento de projetos mais eficiente, em alinhamento com as diretrizes da 

empresa, tanto no sentido estratégico dos negócios, quanto no atendimento de sua visão, de ser 

uma empresa de excelência no setor. 



11 

 
2.4 A importância do gerenciamento de projetos 

O guia PMBOK (PMI, 2017) define um projeto como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, servico ou resultado único e define o gerenciamento de 

projetos como sendo a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos, ressaltando sua importância nas 

seguintes palavras:  

O gerenciamento de projetos permite que as organizações executem projetos 
de forma eficaz e eficiente. (...) Os projetos são uma maneira chave de criar 
valor e benefícios nas organizações. No ambiente de negócios atual, os líderes 
organizacionais precisam ser capazes de gerenciar orçamentos cada vez mais 
apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que 
muda rapidamente. O ambiente de negócios é dinâmico, com um ritmo 
acelerado de mudança. Para se manterem competitivas na economia mundial, 
as empresas estão adotando o gerenciamento de projetos para entregar valor 
de negócio de forma consistente. 

 

A empresa que busca a excelência nos resultados obtidos deve, portanto, aderir às boas 

práticas de gerenciamento de projetos, de modo a otimizar seus resultados continuamente e 

tornar o sucesso um resultado constante e estratégico. Conforme menciona Kerzner (2002), as 

organizações de reconhecida excelência na gestão de projetos criam um fluxo contínuo de 

projetos gerenciados com sucesso. 

Com base em Rabechini (2005), pode-se afirmar que é a partir do gerenciamento de 

projetos que se pode atender ou superar as expectativas das partes interessadas (stakeholders), 

pois estas expectativas dependem do equilíbrio das exigências impostas pelo escopo, tempo, 

custo, qualidade, expectativas e necessidades das diferentes partes. 

Cada vez mais os projetos tendem a crescer em importância para as organizações e, 

quanto mais alinhados estiverem aos negócios das empresas, certamente mais vantagens estas 

obterão na competição (King, 1993 apud Rabechini Junior, 2005) 

Segundo Prado (2015) o mundo depende de projetos, pois quase um terço do PIB da 

economia mundial é gerado por meio de projetos.  
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3. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA  

 

3.1 Identificação e caracterização do problema 

Diante do cenário atual, de retomada econômica, ainda com baixo nível de 

investimentos, alta concorrência e novas estratégias de negócios, é de vital importância que a 

empresa se mostre competitiva, sendo capaz de oferecer soluções que sejam financeira e 

cronologicamente viáveis, tanto aos clientes quanto à própria empresa. Neste sentido, um 

importante fator para determinar o sucesso dos projetos é a forma com que a empresa gerencia 

estes projetos. Segundo Farias Filho (2010), o Gerenciamento de Projetos está relacionado com 

a competência estratégica e pode melhorar significantemente a competitividade futura das 

organizações.  

Ao considerarmos um projeto como sendo um esforço temporário empreendido para 

cirar um produto, serviço ou resultado único, podemos entender que os esforços desempenhados 

na gestão do Projeto devem ocorrer e modo que este “resultado único” seja o melhor possível, 

objetivando seu sucesso. 

Kerzner (2012) pondera que quando as empresas desenvolvem sistemas e processos 

maduros, surgem dois benefícios: primeiro, o trabalho é executado com o mínimo de mudanças 

de escopo; segundo, os processos são definidos de maneira a causar o mínimo de problemas 

para o negócio principal da empresa. 

Prado (2015) estabelece um projeto bem-sucedido como sendo aquele que atingiu a 

meta proposta. Isso geralmente significa que foi concluído e produziu os resultados e benefícios 

esperados, e os principais envolvidos ficaram plenamente satisfeitos. Espera-se que o projeto 

tenha sido encerrado dentro das exigências previstas para prazo, custo, escopo e qualidade.  

Neste sentido, por meio de uma análise dos projetos da empresa no ano base 2017, como 

detalhada na seção “Diagnóstico do Problema”, considerou-se que apenas 47% destes atingiram 

um nível considerado plenamente como nível de sucesso pela organização.  

De acordo com Zwikael e Globerson (2006) citado por Cardoso, Ziviani e Duarte 

(2017), algumas pesquisas confirmaram a existência de uma correlação positiva entre os 

benefícios oriundos de um maior desempenho, à medida que a organização atinge patamares de 

níveis mais elevados de maturidade.  

Segundo Prado (2015), existe uma relação direta entre o nível de maturidade das 

empresas no gerenciamento de projetos e o sucesso obtido neste gerenciamento, conforme 

observa-se na Figura 1. Estes dados são baseados em pesquisas realizadas pelo autor, com base 
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no modelo desenvolvido por ele (modelo MMGP) desde o ano de 2015 com empresas 

brasileiras de diversos segmentos e estão disponíveis no site da pesquisa, chamada de Maturity 

Research. O detalhamento dos níveis pode ser consultado na Tabela 2. 

 

Figura 1 - Relação Sucesso x Nível de maturidade 

 
Fonte: Prado (2015) 
 

Assim, considera-se que o problema a ser trabalhado consiste, sumariamente, no fato de 

que a empresa não possui o nível de maturidade necessário no gerenciamento de seus projetos. 

 

3.2 Objetivo  

Rabechini Jr. e Pessôa (2015) ponderam que investir na adoção de maturidade em 

gerenciamento de projetos é uma questão estratégica, nas diversas lideranças empresariais. Isto 

pode ser percebido pelo crescimento de interessados em entender e se profissionalizar em 

gerenciamento de projetos. 

 Complementando, Prado (2015), considera que um maior amadurecimento no 

gerenciamento de projetos propicia menores prazos, maior aderência aos custos previstos e 

entrega de resultados (ou outcomes) conforme esperado. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, potencializar o aumento do nível de maturidade 

no gerenciamento de projetos da empresa e, desta forma, melhorar o resultado de seus projetos, 

identificando pontos críticos e propondo um plano de ação para o aprimoramento destes pontos 

e do seu processo como um todo. 
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

4.1 Procedimentos adotados no diagnóstico 

De acordo com Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), a pesquisa aplicada parte 

de questões concretas para obter informações visando a decisões de negócios, a problemas e a 

oportunidades e para tornar claros os aspectos que favorecem ou ameaçam os negócios da 

empresa. Neste sentido, primeiramente foi realizada uma análise da situação dos projetos da 

empresa, tendo como base o ano de 2017, por meio do relatório anual final da empresa, de 31 

de dezembro de 2017. Por meio de uma análise dos projetos da empresa no período 

mencionado, notou-se que dentre 136 projetos, 81 tiveram variações de margem de lucro 

superiores à 5% (o limite de 5% seria o aceitável pela organização), sendo 43 deles com 

variação negativa (isto é, perda de margem). Destes projetos, mais de 50% tiveram estouro de 

prazo (não há número exato, pois não há registro claro que evidencie se as reprogramações são 

por solicitação do cliente ou decorrentes de atraso) ou de escopo (considerando-se utilização de 

mais horas de trabalho que o previsto) durante sua execução, gerando não apenas a perda de 

produtividade e aumentos de custos mas, em alguns casos, insatisfação por parte dos clientes 

impactados. 

Em seguida, foi preparado um roteiro de perguntas (vide Apêndice) e aplicada uma 

pesquisa a alguns envolvidos diretamente com o gerenciamento de projetos, com foco na 

identificação de problemas existentes no atual processo de gerenciamento.  

Na sequência, após a análise e síntese destas entrevistas, foram levantadas algumas 

hipóteses relacionadas ao desempenho obtido e esperado pela organização. 

 

4.2 Pesquisa qualitativa com gestores 

Segundo Almeida, Francesconi e Fernandes (2018), as pesquisas qualitativas, na 

maioria das vezes, têm caráter exploratório: estimulam os entrevistados a pensar e falar 

livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazer surgir aspectos subjetivos, 

motivações implícitas, ou mesmo não conscientes de forma espontânea. 

Neste caso, foram realizadas três entrevistas, com três envolvidos diretamente com o 

gerenciamento de projetos, sendo um administrador de projetos sênior, responsável por projetos 

de grande porte e estratégicos, o coordenador de projetos, responsável pela equipe de 

gerenciamento de projetos e o vice-presidente de engenharia e serviços, que é responsável, entre 
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outras atribuições, pela área de projetos a nível mundial. As respostas compiladas podem ser 

observadas no Apêndice C. 

Por meio da análise das respostas, nota-se que a empresa ainda não possui um 

gerenciamento eficiente, evidenciado por: 

 Carência de planejamento de recursos, ou impossibilidade de planejamento decorrente 

do volume de recursos disponíveis; 

 Divergência entre o que é planejado e o que é realizado, em relação à programação de 

atividades; 

 Necessidade de informações em tempo real para apoio à tomada de decisão, 

acompanhamento e operacionalização de custos, que suportem o gerenciamento dos 

projetos, juntamente com KPIs adequados; 

 Pouca clareza da equipe com relação às responsabilidades e obrigações para com as 

atividades e projetos; 

 Ausência de alinhamento claro entre os envolvidos no processo com relação ao papel e 

importância do gerenciamento de projetos; 

 

Além disso, a discrepância das respostas sobre “a relevância das dificuldades e 

deficiências existentes para o alcance dos objetivos dos negócios” em cada cargo entrevistado 

— e, consequentemente, em cada nível hierárquico — mostra também um certo distanciamento 

da compreensão da importância do gerenciamento de projetos em cargos hierarquicamente 

superiores. 

Assim, obtém-se como principal hipótese que o desenvolvimento do gerenciamento de 

projetos não tem evoluído na proporção da necessidade da empresa e nem na direção do seu 

desenvolvimento estratégico, incorrendo necessidade de nivelamento das bases deste 

gerenciamento (informatização, metodologia estratégia, competências humanas e de gestão). 
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4.3 Análise e escolha do modelo 

Ao longo da análise, pode-se observar que existem fatores diversos que contribuem para 

o não sucesso dos projetos existentes na empresa, incluindo fatores humanos (desenvolvimento, 

estímulo, envolvimento, etc), tecnológicos (ausência de ferramentas e indicadores apropriados), 

processuais (processos com pontos visíveis de melhoria), dentre outros. 

Diante de um cenário composto por vários problemas menores, que compõe uma 

situação-problema maior, optou-se pelo uso de um modelo de diagnóstico do nível de 

maturidade da empresa no gerenciamento de projetos.  

Segundo Prado (2015), um modelo de maturidade é um mecanismo capaz de quantificar 

numericamente a capacidade de uma organização de gerenciar projetos com sucesso, além de 

esperar-se que seja capaz de auxiliar no estabelecimento de um plano de crescimento para a 

maturidade da organização. 

Cardoso, Ziviani e Duarte (2017) ressaltam que é de grande importância que as 

organizações tenham o conhecimento do estágio atual de maturidade no gerenciamento de seus 

projetos e o seu posicionamento perante os concorrentes do mercado.  

Investir na adoção de maturidade em gerenciamento de projetos está sendo uma 

preocuparção estratégica, nas diversas lideranças empresariais (Rabechini Junior, 2015). 

 

4.3.1 Análise das ferramentas 

Segundo Prado (2015), um modelo de maturidade é um mecanismo capaz de quantificar 

numericamente a capacidade de uma organização em gerenciar projetos com sucesso, além de 

ser capaz de ajudar no estabelecimento de um plano para o atingimento ou aumento do nível de 

maturidade da organização. 

Os modelos de maturidade podem, segundo Cardoso, Ziviani e Duarte (2017), ser 

utilizados para a equiparação do nível de maturidade pelo fato de serem ferramentas que 

expressem quantitativamente o grau de maturidade em estágios pré-definidos.  

Nesse sentido, foram avaliados três dos principais modelos de diagnóstico de 

maturidade: o OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model),  o PMMM 

(Project Management Maturity Model) e o MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos).  

O primeiro deles, o OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), foi 

desenvolvido pelo PMI e tem como foco o diagnóstico do nível de maturidade por meio de uma 
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lista de itens para avaliação do estágio de competência das organizações e apresentando passos 

para se chegar a um novo estágio, dentro de uma divisão de quatro níveis e contemplando três 

dimensões: conhecimento, avaliação e melhoria. 

O segundo modelo, o PMMM (Project Management Maturity Model), foi desenvolvido 

pela PM Solutions e tenta posicionar a organização dentro de uma escala de um a cinco, 

conforme sua maturidade e dentro de dimensões como: projetos estratégicos, expectativas de 

clientes, competitividade, entendimento executivo, desenvolvimento de novos produtos e 

eficiência/eficácia. 

Já o terceiro modelo, o MMGP, desenvolvido pelo Consultor Darci Prado da Falconi 

Consultores de Resultado, também posiciona a organização dentro de uma escala de 5 níveis, 

contemplando as dimensões de: competência em gerenciamento de projetos, competência 

comportamental, competência técnica e contextual, alinhamento estratégico, metodologia, 

informatização e estrutura organizacional. 

A comparação entre os três modelos com relação à sua estrutura e níveis de maturidade 

pode ser observada Tabela 2. 
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Tabela 2 - Detalhamento dos níveis de maturidade em cada modelo analisado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2 Escolha do modelo  

Para escolha do modelo, primeiramente fez-se uma análise bibliométrica, considerando-

se  três bases de pesquisa: SCIELO, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD e SPELL. O resultado pode ser observado na Tabela 3. 

NÍVEIS
NOMENCLATURA 

DO NÍVEL
CARACTERÍSTICAS 

DO NÍVEL
NOMENCLATURA 

DO NÍVEL
CARACTERÍSTICAS 

DO NÍVEL
NOMENCLATURA 

DO NÍVEL
CARACTERÍSTICAS 

DO NÍVEL

1 Padronização
Identificação de 

melhores práticas
Processo inicial

Reconhecimento 
da importância 

do 
gerenciamento 

de projetos

Inicial

Iniciativas 
isoladas; 

resistência à 
novas culturas

2 Medição
Execução e 
medição de 
processos

Processos e 
normas 

estruturados

Processos 
comuns

Conhecido

Treinamento 
básico de gerencia-

mento e 
estabeleci-
mento de 

linguagem comum

3 Controle

Resultados 
estabelecidos e 

garantia da 
estabilidade dos 

processos

Normas organiza-
cionais e 
processos 

institucionais

Combinação da 
metodologia 

organizacional 
com a 

metodologia 
singular

Padronizado

Metodologia 
desenvolvida e 

estrutura 
organizacional 

implantada

4
Melhoria 
contínua

Correção das 
práticas e 

implementação 
de melhorias

Processo 
gerenciado

Benchmarking: 
desenvolvimento 

de processos 
para alavancar 

vantagem 
competitiva

Gerenciado

Melhorias na 
metodologia e 

alinhamento com 
os negócios

5 - -
Processo 

otimizado

Desenvolvi-
mento contínuo 

com a 
metodologia 
singular de 
gestão de 
projetos

Otimizado

Grande 
experiência em 

gerenciamento de 
projetos

OPM3* 
(Este modelo não utiliza a classificações 
em níveis, mas em dimensões e estágios 

e foi incluído na tabela para 
comparação)

PMMM MMGP

Níveis de maturidade
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Tabela 3 - Resultado da Análise Bibliométrica 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
De acordo com Morais (2012), o modelo MMGP tem tido considerável aceitação no 

Brasil, como meio das organizações avaliarem sua maturidade, compararem com outras do 

mesmo segmento e para estabelecerem planos de crescimento.  

Adicionalmente, conforme menciona Silva (2011), este modelo mostra-se como o mais 

adequado considerando-se, principalmente, os quesitos aplicabilidade e benchmarking com 

outras indústrias e dimensões abordadas. 

Desta forma, o modelo escolhido foi o MMGP, que se assemelha aos demais em alguns 

critérios, contudo sua principal diferença está nas suas variáveis de análise, que conseguem 

determinar o nível de maturidade em cada uma delas ao longo de cada nível do modelo, e assim, 

possibilitar ações mais específicas conforme necessidade. Além disso, trata-se de um modelo 

brasileiro, que vem sendo aprimorado desde sua primeira versão em 2002, tornando-se mais 

robusto e focado nas empresas brasileiras. Entende-se também que, por ser um modelo mais 

sintético (40 questões) e ao mesmo tempo robusto (além do questionário há um rigoroso 

processo de diagnóstico da situação atual), poderá trazer resultados mais rápidos e 

simplificados, além de fornecer ferramentas para o estabelecimento de um plano estruturado de 

crescimento.  

 

4.4.3.1 Aplicação do modelo MMGP 

A análise da atual situação da empresa com relação ao gerenciamento de projetos foi 

realizada por meio do MMGP- Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, lançado 

em 2002, inicialmente desenvolvido como uma ferramenta de apoio ao autor no diagnóstico em 

atividades de consultoria e posteriormente se tornando um modelo de maturidade aplicado em 

diversas organizações brasileiras.  

EIXO 1: PALAVRA-
CHAVE CONTIDA EM 

"RESUMO/ABSTRACT"

OPERADOR 
BOOLEANO

EIXO 2: PALAVRA-
CHAVE CONTIDA EM 

"RESUMO/ABSTRACT"
SCIELO BDTD SPELL

MATURIDADE E PMMM 1 4 3 8
MATURIDADE E OPM3 1 0 0 1
MATURIDADE E MMGP 1 8 3 12

RESULTADOS NAS
BASES DE DADOS

TOTAL

PALAVRAS CHAVE
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As premissas utilizadas na sua adoção foram: ser compacto (possui para sua aplicação 

um questionário de 40 questões, disponível no Apêndice A deste trabalho); ser simples de usar; 

ser confiável; fornecer resultados coerentes (robusto); possuir universalidade (poder ser 

utilizado por diferentes categorias de projetos); ser capaz de medir aspectos que estão realmente 

ligados ao sucesso no gerenciamento de projetos; e poder ser utilizado no estabelecimento de 

um plano de crescimento (Prado, 2015).  

O modelo MMGP é composto por cinco níveis, onde a organização pode ser enquadrada 

de acordo com seu nível de maturidade. Estes níveis foram apresentados na Tabela 2, e estão 

detalhados a seguir: 

 Inicial ou Embrionário: onde a empresa está no estágio inicial de gerenciamento de 

projetos. Não há planejamento e o controle é inexistente. Não existe padronização e 

o sucesso fruto do esforço individual ou da sorte. As possibilidades de atraso, estouro 

de orçamento e não atendimento às especificações técnicas são grandes; 

 Conhecido: A organização investe constantemente em treinamentos e softwares de 

gerenciamento de projetos. Pode ocorrer a existência de iniciativas isoladas de 

padronização de procedimentos, mas com uso restrito. Há percepção da necessidade 

de planejamento e controle e, em iniciativas isoladas, alguma melhoria é percebida. 

Ainda existem fracassos; 

 Definido ou padronizado: há padronização de procedimentos, utilizada em todos os 

projetos sob a liderança de um Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP). 

Existe uma metodologia e ela está disponível e é praticada por todos. Parte desta 

metodologia é informatizada. Há uma estrutura organizacional implementada e ela é 

adequada e possível ao setor e aos seus tipos de projetos no momento da 

implementação. Ferramentas básicas são utilizadas. Tenta-se obter o melhor 

comprometimento possível dos principais envolvidos. Os processos de planejamento 

e controle são consistentes e o processo de aprendizagem faz que eles sejam 

executados de melhores formas a cada vez; 

 Gerenciado: Processos consolidados e a empresa faz constante melhoria dos 

processos através da coleta e da análise de um banco de dados sobre projetos 

executados. Há análise da causa de desvios da meta dos projetos e contramedidas são 

estabelecidas e aplicadas. A Melhoria Continua é aplicada sempre que se detecta 

alguma deficiência. Utiliza-se ferramentas como Análise de Pareto. A estrutura 

organizacional é adequada e permite um relacionamento mais eficaz com as áreas 
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envolvidas. Os projetos estão alinhados com os negócios da organização e os gerentes 

estão se aperfeiçoando ainda mais em aspectos críticos do gerenciamento, como 

relacionamentos humanos, conflitos, negociações, etc.; 

 Otimizado: Existe uma otimização na execução de projetos com base na larga 

experiência e também nos conhecimentos e atitudes pessoais. Otimização significa 

melhoria de resultados, tais como redução de prazos e custos, melhoria da qualidade 

e melhoria nos processos de gerenciamento de projetos, geralmente implicando em 

simplificações e desburocratização de procedimentos, beneficiando principalmente o 

Gerente do Projeto e sua equipe. Na otimização utiliza-se ferramentas pelo EGP 

(Escritório de Gerenciamento de Projetos) e possível realizar Análise de Valor, 

Análises Estatísticas, Cadeia Crítica, etc. Novos projetos podem se basear em um 

banco de dados de “melhores práticas” existente. O nível de sucesso é próximo de 

100%. A organização tem alta confiança em seus profissionais e aceita desafios de 

alto risco. 

Dentro dos níveis apresentados, o modelo apresenta sete dimensões da maturidade, que 

são as áreas de avaliação dentro de cada um dos cinco níveis: 

 Competência em Gerenciamento de Projetos: os principais envolvidos na gestão 

dos projetos devem possuir experiência e conhecimento das técnicas e boas práticas 

de gerenciamento de projetos; 

 Competência Técnica e Contextual: os principais envolvidos na gestão dos projetos 

devem ser experientes e com conhecimento técnico relacionado ao produto ou 

serviço, bem como aspectos da organização, seu modelo produtivo, gestão financeira 

e mercados; 

 Competência Comportamental: os principais envolvidos na gestão dos projetos 

devem possuir conhecimento e habilidades nos aspectos de comunicação, liderança, 

motivação, negociação entre outros; 

 Uso de Metodologia: deve haver uma metodologia de gerenciamento de projetos 

que contemple todo o ciclo de vida do projeto, incluindo a fase de análise do negócio; 

 Informatização: os aspectos relevantes da metodologia devem ser suportados por 

um sistema informatizado que facilite o processo de planejamento, controle e 

tomadas de decisão; 

 Alinhamento Estratégico: os projetos executados pelo setor devem estar alinhados 

à estratégia da organização;  
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 Estrutura Organizacional: a estrutura organizacional deve ser adequada à 

implementação dos projetos. Geralmente essa estrutura inclui a presença de gerentes 

de projetos, patrocinador, comitês, escritório de projetos (EGP), bem como a 

definição dos papeis, funções, regras e relação de autoridade e poder entre as diversas 

áreas 

As sete dimensões se relacionam com os cinco níveis, conforme mostrado na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Características das dimensões da maturidade conforme níveis do modelo MMGP 

 
Fonte: Prado (2015) 

O questionário do modelo MMGP foi aplicado a nove profissionais da Engilab (que são  

envolvidos diretamente com o processo de gerenciamento de projetos: três administradores de 

projetos, coordenador de projetos, coordenador de engenharia, gerente de produção, 

coordenador de suprimentos, gerente de qualidade e engenheiro auditor interno da qualidade). 

O questionário é composto de 40 perguntas, divididas em 4 blocos de 10 perguntas cada: 

 Bloco 1 – 10 perguntas relacionadas à aderência da empresa ao nível 2 de maturidade; 

 Bloco 2 – 10 perguntas relacionadas à aderência da empresa ao nível 3 de maturidade; 

 Bloco 3 – 10 perguntas relacionadas à aderência da empresa ao nível 4 de maturidade; 

 Bloco 4 – 10 perguntas relacionadas à aderência da empresa ao nível 5 de maturidade; 

Não há questões relacionadas ao nível 1, por se tratar do nível mais básico de 

maturidade. Os três primeiros blocos possuem 5 alternativas (A, B, C, D e E), cada uma com 

uma respectiva pontuação, conforme Tabela 5. O último bloco possui apenas as alternativas 

“A” e “E”. Desta forma, cada um dos quatro blocos pode ter um total de 100 pontos. 

COMPETÊNCIA 
EM GP

COMPETÊNCIA 
TÉCNICA E 

CONTEXTUAL

COMPETÊNCIA 
COMPORTAMENTAL

METODOLOGIA INFORMATIZAÇÃO
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO

5 Otimizada Otimizada Madura Otimizada Otimizada Otimizada Otimizada

4 Muito avançada Forte avanço Forte avanço
Aperfeiçoada, 
estabilizada e 

em uso

Aperfeiçoada, 
estabilizada e em 

uso

Aperfeiçoada, 
estabilizada e 

em uso
Alinhado

3
Sigificativo 

avanço
Algum avanço Mais avanço

Padronizada e 
em uso

Padronizada e em 
uso

Padronizada e 
em uso

Significativo 
avanço

2 Básica Básica Algum avanço
Fala-se sobre o 

assunto
Software  para 

tempo
Nomeia-se um 

responsável
Desalinhamento

1 Não há Básica Boa vontade Não há Dispersa Não há Desalinhamento

DIMENSÕES DA MATURIDADE

NÍVEL
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Tabela 5 - Escala de pontuação do modelo MMGP 

OPÇÕES CARACTERÍSTICAS PONTOS 
A Aderência total à situação apresentada 10 

B 
Aderência parcial à situação apresentada: a realidade da empresa 
é levemente inferior ao que foi apresentado 

7 

C 
Aderência parcial à situação apresentada: a realidade da empresa 
é significativamente inferior em relação ao que foi apresentado 

4 

D 
Não há aderência à situação apresentada, mas esforços foram 
iniciados nesse sentido 

2 

E Não há aderência: nenhum esforço foi iniciado nesse sentido 0 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Prado (2015) 

4.4.3.2 Análise da aderência aos Níveis e Dimensões do modelo MMGP 

Conforme mencionado anteriormente, a análise das dimensões e dos níveis do modelo 

MMPG possibilita duas análises: em qual ponto a organização se encontra no que diz respeito 

à sua maturidade (Nível de Maturidade) e de quais as dimensões mais maduras e mais 

deficitárias dentro deste cenário (Dimensões da Maturidade). Para melhor visualização desta 

análise, o resultado da pesquisa (questionário) foi tabulado conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos da aplicação do questionário MMGP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Utilizou-se a média aritmética dos nove respondentes como pontuação de cada questão, 

e a média das dez questões de cada bloco para obter-se a pontuação final dos blocos: 64,2 (ou 

64,2%) para o primeiro bloco, 54,4 para o segundo, 43,1 para o terceiro e 37,8 para o quarto. 

Desta forma, tomando-se como base os percentuais de aderência indicados na Tabela 6, pode-

se analisar e avaliar os níveis de maturidade e de aderência às dimensões da maturidade (a 

relação entre as questões e as dimensões da maturidade abordadas está disponível no Apêndice 

deste trabalho) 

Assim, com base no valor atingido em cada um dos blocos do questionário, temos na 

primeira análise a aderência da Engilab aos níveis de maturidade disposta nas Figura 2. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 7 4 4 7 7 7 7 7 7 10 A 10 4 10 7 4 4 7 2 4 0
B 0 0 10 2 2 7 7 7 0 10 B 2 2 4 2 4 7 7 7 2 0
C 4 4 7 7 7 10 10 10 7 10 C 7 4 7 4 2 0 7 7 7 4
D 0 2 7 4 7 10 10 10 7 4 D 4 4 7 4 4 10 10 4 4 4
E 0 0 0 2 2 10 2 10 2 7 E 4 2 10 7 10 2 7 7 7 7
F 2 2 7 10 7 2 10 7 10 2 F 0 2 2 10 10 7 10 10 10 10
G 2 7 4 10 7 7 10 7 4 10 G 7 4 7 4 2 4 2 4 7 0
H 7 4 7 7 4 7 7 10 10 7 H 7 7 4 7 4 10 7 2 7 7
I 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 I 7 2 10 7 7 0 7 10 10 0

MEDIA 3,6 3,7 6,2 6,6 5,9 7,8 8,1 8,7 6,3 7,4 MEDIA 5,3 3,4 6,8 5,8 5,2 4,9 7,1 5,9 6,4 3,6
TOTAL DO

BLOCO
TOTAL DO

BLOCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 2 7 7 2 4 10 0 0 7 4 A 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
B 2 2 4 7 2 0 0 0 2 4 B 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
C 4 4 7 7 0 0 0 0 0 7 C 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
D 4 4 7 7 4 4 0 0 2 7 D 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10
E 7 4 7 7 10 4 4 4 4 7 E 10 10 10 0 0 10 10 0 0 10
F 10 7 10 10 4 0 2 2 0 7 F 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10
G 4 0 4 0 0 0 2 0 0 7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
H 4 7 7 10 7 10 7 7 10 7 H 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10
I 10 0 7 10 7 4 4 0 7 2 I 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10

MEDIA 5,2 3,9 6,7 6,7 4,2 3,6 2,1 1,4 3,6 5,8 MEDIA 3,3 2,2 3,3 4,4 1,1 1,1 5,6 2,2 6,7 7,8
TOTAL DO

BLOCO
TOTAL DO

BLOCO

64,2 54,4

43,1 37,8

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO

TERCEIRO BLOCO QUARTO BLOCO

RESPON-
DENTE

QUESTÕES RESPON-
DENTE

QUESTÕES

RESPON-
DENTE

QUESTÕES RESPON-
DENTE

QUESTÕES
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Figura 2 - Aderência das Engilab aos níveis de maturidade do modelo MMGP 

NIVEL PONTUAÇÃO 
PERFIL DE ADERÊNCIA 

CONCEITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 64%           Boa 

3 54%           Boa 

4 43%           Boa 

5 38%           Regular 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em modelo proposto por Prado (2015) 

Na tabela 7, temos a atribuição do conceito relacionado a cada nível, conforme Prado 

(2015). 

Tabela 7 - Percentuais de aderência aos níveis e dimensões da maturidade e seus conceitos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em modelo proposto por Prado (2015) 

Na segunda análise, temos a aderência da empresa às dimensões da maturidade, quais 

sejam: competências em gerenciamento de projeto, competências técnicas e contextuais, 

competências comportamentais, metodologia, informatização, alinhamento estratégico e 

estrutura organizacional, através da Figura 3. 

Figura 3 - Aderência da Engilab às dimensões da maturidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em modelo proposto por Prado (2015) 

Para melhor entendimento dos resultados, apresenta-se complementarmente na Figura 

4, o Gráfico Radar de indicadores, constituído por polígonos, cujas dimensões analisadas são 

representadas geometricamente em termos de distância ao redor de um ponto central. O modelo, 

AVALIAÇÃO FINAL CONCEITO
Até 20% Fraca
Acima de 20% e até 40% Regular
Acima de 40% e até 70% Boa
Acima de 70% e até 90% Ótima
Acima de 90% e até 100% Total

PERCENTUAIS DE ADERÊNCIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa

PERFIL DE ADERÊNCIA CONCEITO

Competência em Ger. de Projetos 48%

Competência Comportamental 44%

NIVEL PONTUAÇÃO

Alinhamento Estratégico

Competência Técnica e Contextual 43%

Estrutura Organizacional
67%
68%

Metodologia 53%
Informatização 41%
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que  Mosley & Mayer (1999) denominam como “Gráfico da Teia de Aranha” (Spider Web 

Chart), oferece em clareza e utilidade, pois propicia facilidade para comparação de desempenho 

numa análise multidimensional. 

 

Figura 4 - Visualização gráfica da aderência da Engilab às dimensões da maturidade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

A análise permite identificar necessidade de atuação, principalmente, nas dimensões de 

informatização, competências técnicas e contextuais e comportamentais, que são as que 

atingiram menores valores na avaliação. 

O modelo permite ainda, elaborar um índice geral de maturidade, chamado de 

“Avaliação final da maturidade (AFM)”, que permite estabelecer a organização em um ponto 

conforme sua situação atual, para assim traçar ações e comparações. A AFM é calculada da 

seguinte forma: 

Soma da pontuação total obtida nos quatro blocos + 100 
100 

 

O resultado obtido classifica a Engilab no nível de maturidade 3. Este índice mostra que 

a empresa está entre o nível de maturidade 2 (conhecido) e 3 (padronizado). 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Competência em Ger. de
Projetos

Competência Técnica e
Contextual

Competência
Comportamental

MetodologiaInformatização

Alinhamento Estratégico

Estrutura Organizacional
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4.4 Definição de metas e validação 

O modelo MMGP, por meio de uma pesquisa aplicada anualmente pelo seu criador 

Darci Prado e sua equipe, possibilita a realização de uma comparação do resultado da avaliação 

da maturidade com a realidade do cenário brasileiro. Prado (2015) menciona que a experiência 

com a pesquisa de maturidade desde 2005 possibilitou afirmar com muita convicção que, para 

organizações pressionadas pelo mercado, é muito pertinente a escolha do valor 4,0 como 

benchmarking (comparação dos resultados) para a maturidade, sendo que, para valores acima 

dessa maturidade, o nível de sucesso está acima de 80%. A visualização gráfica desta 

comparação, pode ser observada na Figura 5. 

Figura 5 - Comparação dos resultados (benchmarking) 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Prado (2015) 

 

Prado (2015) pondera a importância da elaboração de um plano de crescimento, visto 

que melhorar o nível de maturidade pode ser um desafio muito complexo, principalmente em 

casos em que o trabalho dos projetos do setor envolva uma estrutura matricial, ou seja, envolva 

diversos outros setores da organização com os quais interage — que é o caso da organização 

em questão. 

Foi exposto ao gestor responsável pelo acompanhamento a situação atual da empresa 

quanto ao seu nível atual de maturidade (3) e acordado o estabelecimento de ações para o 

atingimento do nível de maturidade 4 (gerenciado). Foi estabelecido um plano de ações para o 

aumento do nível de maturidade através da análise dos processos existentes e das competências 

avaliadas na pesquisa aplicada, dos pontos fracos e suas causas e da viabilidade das ações 

propostas, criando-se um cronograma físico e financeiro apresentados à empresa, detalhados 

nas próximas seções deste trabalho.  
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMAS 

Com base na proposta de Prado (2015), foi analisado em conjunto com o gestor 

responsável, o resultado de cada uma das 40 questões, considerando-se qual a nota obtida e 

estabelecendo-se uma nota desejada para obtenção após o final da implementação das ações. 

Para cada uma as questões, foi analisada a causa principal e/ou os pontos fracos que podem 

estar causando a deficiência e definida contramedida que será utilizada como base para 

elaboração do plano de ações. O resultado detalhado desta análise pode ser observado no 

Apêndice D deste trabalho. Ao final, espera-se obter um incremento total de 98,4 pontos em 

relação ao resultado atual, que resultará em um novo valor de maturidade de 3,98, conforme 

mostrado na Tabela 8.  

Espera-se assim, mapear pontos falhos e alavancar o desempenho da organização, 

trazendo ganhos de resultados para clientes e acionistas, e um desempenho mais eficiente para 

os envolvidos no processo. 

 

Tabela 8 - Total dos incrementos esperados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Prado (2015) 

  

98,4
298,0

Valor atual da maturidade 3,00 3,98Novo valor da maturidade (objetivo)

Total de pontos atual 199,6 Total de incrementos
Total de pontos

TOTAL DOS INCREMENTOS ESPERADOS
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6. PLANO DE AÇÕES 

Segundo Marcondes et. al. (2017), como toda melhoria implica mudanças, o plano de 

ações é necessário para dar disciplina e racionalidade ao processo, tendo em vista que este está 

sempre sujeito a fatores imponderáveis e restritivos, especialmente os de natureza político 

cultural do ambiente, comuns em mudanças organizacionais. As contramedidas analisadas 

foram compiladas e acordadas com o gestor responsável, resultando em 11 ações que podem 

ser observadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Lista de ações propostas 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Marcondes et. al. (2017) 

ASPECTO
PRIORI-

DADE
COMO 

RESPON-
SÁVEL

ENVOLVIDOS
CUSTOS 

ESTIMADOS

1
Desenvolver conhecimentos 

relacionados ao gerenciamento de 
projetos nos envolvidos no processo

Treinamento e 
desenvolvimen
to de pessoas

Alta

Implementação de um 
plano de treinamento 

aos envolvidos, incluir 
MS-Project, Práticas 

do PMBOK, 
processos, etc.

Coordenador 
de projetos

Coordenador 
de projetos, 
RH, equipes 

envolvidas no 
processo

Utilização de 
recursos existentes. 
Avaliar necessidade 
de contratação de 

treinamentos 
externos.

2

Desenvolver habilidades de 
planejamento, controle,  gestão de risco 

e de stakeholders , além de 
competências comportamentais,  

técnicas e contextuais aos gerentes de 
projeto. Implementar forma de incentivo 

à capacitação e/ou certificação.

Evolução nas 
competências

Alta

Mapeamento e 
implementação de 

plano de 
desenvolvimento de 
competências e de 

formas de incentivo à 
capacitação e 
certificação

Coordenador 
de projetos, 

RH

Coordenador 
de projetos, 

Gerente da área, 
RH

Utilização de 
recursos existentes.

3

Alinhar a estratégia entre as áreas 
envolvidas, inclusive a alta 

administração. Viabilizar meios de 
clarificar a definição de sucesso e 

proporcionar o alinhamento estratégico 
entre as partes.

Estratégia Alta

Promover reuniões de 
alinhamento estratégico 

e análise de 
desempenho em 

comparação com o 
alinhamento realizado

Coordenador 
de projetos

Coordenador 
de projetos, 

Gerente da área, 
equipe de 
projetos

Utilização de 
recursos existentes.

4
Implementar do módulo para 

gerenciamento do projetos no ERP da 
empresa

Ferramentas Alta

Finalizar 
implementação do 
módulo, mapear 

pontos de melhoria 
com sua utilização, 
capacitar usuários

Coordenador 
de Projetos, 

TI

Coordenador 
de Projetos, TI, 

equipe de 
projetos

R$45.000,00

5
Avaliar implementação do PMO e/ou 

comitê de acompanhamento de projetos
Estrutura 

organizacional
Média

Avaliar disponibilidade 
de recursos e desenhar 

estrutura necessária 
para análise

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de Projetos

Avaliar após 
desenho da estrutura

6
Criar formas de acompanhamento e 

avaliação do desempenho dos gerentes 
de projeto

Desempenho 
dos gerentes 
de projeto

Média

Avaliar como é 
realizada esta avaliação 

em outras empresas 
(benchmarking )

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de projetos, 

Gerente da área

Utilização de 
recursos existentes.

7

Aprimorar e ampliar o registro e 
divulgação das lições aprendidas, 

melhores práticas, resultados obtidos e 
sua relação com dados do 

gerenciamento

Gestão do 
conhecimento

Média

Incluir procedimento 
claro de registro e 

divulgação de 
informações

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de projetos, 
equipe de 

projetos, área 
de qualidade

Utilização de 
recursos existentes.

8

Acompanhar e gerir mudanças e seus 
impactos na equipe e no processo. 
Acompanhar alterações no clima 

organizacional.

Estrutura e 
clima 

organizacional
Média

Fazer ciclos constantes 
de feedback  sobre 
mudanças e clima 

organizacional

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de projetos, 

Gerente da área

Utilização de 
recursos existentes.

9
Criar formas de acompanhamento e 

mensuração do processo de melhoria
Melhoria 
contínua

Média

Estabelecimento de 
plano de melhoria e 

criação de indicadores 
para o processo

Coordenador 
de projetos

Coordenador 
de projetos, 

área de projetos

Utilização de 
recursos existentes.

10
Elaboração de um Plano de Projeto 
claro, conforme complexidade dos 

projetos

Padronização 
de processos

Baixa

Criação de Planos de 
Projeto padronizados, 

conforme 
complexidades 

existentes

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de projetos, 

área de projetos

Utilização de 
recursos existentes.

11

Avaliar implementação de melhorias 
e/ou utilização de algumas metodologias 

ágeis como apoio aos processos 
existentes

Inovação 
tecnológica e 
de processos

Baixa

Mapeamento de 
processos e 

identificação de 
gargalos e pontos 

passíveis de melhoria

Coordenador 
de Projetos

Coordenador 
de projetos, 
equipe de 

projetos, área 
de qualidade

Utilização de 
recursos existentes.

AÇÃO

PROPOSTA DE AÇÕES
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Ainda com base em Marcondes et. al. (2017), para cada ação proposta, é essencial que 

se avalie os riscos existentes, a fim de garantir a eficácia dos resultados esperados. O 

mapeamento dos riscos, alinhados com o gestor responsável, pode ser observado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Análise de riscos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Marcondes et. al. (2017) 

As ações foram dispostas dentro de um horizonte de execução de 24 meses após seu 

início, considerando períodos de planejamento, implementação, acompanhamento e ajustes 

(quando necessário), como pode ser observado na Figura 6, em um formato baseado no ciclo 

PDCA de melhoria (Plan, Do, Check and Action) 

RISCO
PROBABI-

LIDADE
IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA

1
Desenvolver conhecimentos relacionados ao 

gerenciamento de projetos nos envolvidos no processo
Pouca aderência das 

partes envolvidas
Baixo Médio

Envolvimento do RH como parte 
executante e dos gestores das 

áreas envolvidas

2

Desenvolver habilidades de planejamento, controle,  
gestão de risco e de stakeholders , além de 

competências comportamentais,  técnicas e contextuais 
aos gerentes de projeto. Implementar forma de incentivo 

à capacitação e/ou certificação.

Pouca aderência das 
partes envolvidas.

Baixo Médio
Envolvimento do RH como parte 

executante e dos gestores das 
áreas envolvidas

3

Alinhar a estratégia entre as áreas envolvidas, inclusive a 
alta administração. Viabilizar meios de clarificar a 
definição de sucesso e proporcionar o alinhamento 

estratégico entre as partes.

Pouca aderência por 
parte da alta gerência.

Baixo Médio

Alinhamento prévio com a alta 
gerência, de modo a reforçar a 

importância do alinhamento 
estratégico no desempenho dos 

projetos

4
Implementar do módulo para gerenciamento do projetos 

no ERP da empresa

Atraso na 
implementação. 

Dificuldade na operação 
pelo usuários. 

Dificuldade na aceitação 
da mudança.

Médio Alto

Acompanhamento periódico 
durante implementação, 

mapeamento de possíveis 
dificuldades de uso, ainda na 

fase de testes

5
Avaliar implementação do PMO e/ou comitê de 

acompanhamento de projetos
Ausência de recursos Alto Médio

Tentar utilizar ao máximo 
recursos já existentes

6
Criar formas de acompanhamento e avaliação do 

desempenho dos gerentes de projeto

Conflito de interesses. 
Resistência à 

implementação.
Alto Médio

Alinhar sistemática com a forma 
como é feito na matriz 

americana, caso exista. Mapear 
antecipadamente possíveis 

pontos de resistência.

7
Aprimorar e ampliar o registro e divulgação das lições 
aprendidas, melhores práticas, resultados obtidos e sua 

relação com dados do gerenciamento

Pouca aderência das 
partes envolvidas.

Baixo Médio

Criar rotinas que forcem a 
utilização e registro de 

informações de projetos 
(inclusão em auditoria, por 

exemplo)

8
Acompanhar e gerir mudanças e seus impactos na 

equipe e no processo. Acompanhar alterações no clima 
organizacional.

Conflito de 
responsabilidades

Médio Médio
Alinhamento prévio com área de 

RH

9
Criar formas de acompanhamento e mensuração do 

processo de melhoria

Pouca aderência das 
partes envolvidas. 

Resistência à mudança.
Médio Médio

Envolvimento da equipe no 
desenvolvimento do Plano de 

Projeto.

10
Elaboração de um Plano de Projeto claro, conforme 

complexidade dos projetos
Pouca aderência das 

partes envolvidas.
Médio Baixo

Envolvimento da equipe no 
desenvolvimento do Plano de 

Projeto.

11
Avaliar implementação de melhorias e/ou utilização de 
algumas metodologias ágeis como apoio aos processos 

existentes
Resistência à mudança. Alto Médio

Incluir gradualmente novas 
metodologias aos processos 

existentes

AÇÕES

ANÁLISE DE RISCOS
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Figura 6 - Cronograma de implementação de ações 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Adicionalmente, considerando-se que as dimensões da maturidade com os resultados 

mais baixos na avaliação foram: informatização, competências em gerenciamento de projetos, 

competência técnica e contextual e competência comportamental, foi recomendado ao gestor 

responsável que, em quaisquer outras ações de melhoria da organização que possam ser 

definidas, estas quatro dimensões sejam priorizadas. 

Como já existem ações em andamento relacionadas à informatização (implementação 

de módulo de gerenciamento de projetos no ERP da empresa), complementa-se com alguns 

questionamentos a serem feitos no âmbito das competências, conforme adaptado de Dinsmore 

(1999) citado por Carvalho e Rabechini Junior (2019), de modo a contribuir para seu 

desenvolvimento: 

 Competências individuais:  

o Nossos profissionais estão devidamente qualificados? 

o Estão fazendo o melhor trabalho possível?  

 Competências da equipe:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
Desenvolver conhecimentos relacionados ao gerenciamento 

de projetos nos envolvidos no processo

2

Desenvolver habilidades de planejamento, controle,  gestão 
de risco e de stakeholders , além de competências 

comportamentais,  técnicas e contextuais aos gerentes de 
projeto. Implementar forma de incentivo à capacitação e/ou 

certificação.

3

Alinhar a estratégia entre as áreas envolvidas, inclusive a alta 
administração. Viabilizar meios de clarificar a definição de 
sucesso e proporcionar o alinhamento estratégico entre as 

partes.

4
Implementar do módulo para gerenciamento do projetos no 

ERP da empresa

5
Elaboração de um Plano de Projeto claro, conforme 

complexidade dos projetos

6
Avaliar implementação do PMO e/ou comitê de 

acompanhamento de projetos

7
Criar formas de acompanhamento e avaliação do 

desempenho dos gerentes de projeto

8
Avaliar implementação de melhorias e/ou utilização de 

algumas metodologias ágeis como apoio aos processos 
existentes

9
Aprimorar e ampliar o registro e divulgação das lições 

aprendidas, melhores práticas, resultados obtidos e sua 
relação com dados do gerenciamento

10
Acompanhar e gerir mudanças e seus impactos na equipe e 

no processo. Acompanhar alterações no clima 
organizacional.

11
Criar formas de acompanhamento e mensuração do 

processo de melhoria

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO
ACOMPANHAMENTO

CORREÇÃO DE DESVIOS, SE NECESSÁRIO

MESES
AÇÃO
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o Estamos trabalhando com uma equipe de alta performance e com toda a 

eficiência?  

o A equipe nos incentiva a produzir soluções mais rápidas, mais baratas e 

melhores que levem à satisfação do cliente? 

 Competências da organização:  

o A organização oferece um ambiente que incentiva a condução de 

projetos de forma eficaz e eficiente? 

Espera-se, desta forma, que as ações propostas possibilitem, complementarmente, o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades dos profissionais e da própria organização. 
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7. CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

No presente estudo, buscou-se mensurar o nível de maturidade da empresa estudada de 

forma a possibilitar a posterior alavancagem desta maturidade pela definição de medidas e 

ações de melhoria. 

Para isso, baseou-se no método de relato técnológico de Marcondes et. al (2017) para 

solução de problemas e aproveitamento de oportunidades, com as etapas de análise do contexto 

e da realidade investigada, entendimento do problema, seguido de diagnóstico e proposta de 

solução.  

Na etapa de entendimento do problema, foi apresentado a caminho percorrido pelo autor 

para confirmação da percepção de importância da execução do presente projeto de pesquisa 

pela alta administração da empresa. Foram identificadas as preocupações dos gestores, sua 

visão sobre as ineficiências da organização no tocante ao gerenciamento de projetos, o 

alinhamento do projeto com a estratégia organizacional, dada a relevância que a eficácia e a 

eficiência dos projetos têm sobre o resultado e sustentabilidade do negócio. 

Uma vez identificados os gargalos e pré-validado o prosseguimento do projeto de 

pesquisa, foi solicitado pelos dirigentes uma análise mais técnica e aprofundada, que se traduziu 

numa etapa de diagnóstico do grau de maturidade atual da empresa na gestão de projetos. 

Analisadas as metodologias OPM3 (Organizational Project Management Maturity 

Model),  PMMM (Project Management Maturity Model) e o MMGP (Modelo de Maturidade 

em Gerenciamento de Projetos), foi feita a escolha pelo método MMGP. Além de mais 

referências sobre o  MMPG nas  bases científicas pesquisadas, o método apresenta boa robustez 

e simplicidade de aplicação. Ademais, o MMGP foi aplicado em dezenas de organizações 

brasileiras o que confere um certo grau de comparabilidade e confiabilidade. 

Definida a metodologia, o próximo passo foi a aplicação do questionário a um grupo de 

nove profissionais envolvidos diretamente com o processo de gerenciamento de projetos na 

EngiPlan. Os dados foram tabulados e permitiram uma série de análises, seja em termos de 

nível de maturidade, seja em termos de competências existentes e prementes de melhoria na 

organização.  

Como resultado desse processo a empresa foi classificada no nível “3”de maturidade de 

projetos. Também foram identificados pontos críticos em termos de competências a serem 

desenvolvidas para atingimento de melhores resultados, como integração e informatização de 

processos, além de competências técnicas, contextuais e comportamentais dos gestores e 

pessoal administrativo. 
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Estas ações serão essenciais para a alavancagem do desempenho da organização, onde 

observou-se um crescimento não-estruturado nos últimos anos, cujos impactos podem ser 

observados agora. Muitos dos pontos aqui tratados se referem a desenvolvimento de 

competências da equipe, alinhamento estratégico e cultura organizacional. Pontos que podem 

parecer simples de serem percebidos em uma primeira análise, mas que por desalinhamento 

entre os perfis hierárquicos, podem não ter sido considerados pela gestão da empresa. Neste 

ponto, nota-se a importância do modelo e do método, ao evidenciar estes problemas e carências 

e propor ações para sua reversão. 

Ressalte-se também a importância acadêmica e prática dessa pesquisa. Do ponto de vista 

acadêmico, a análise das ferramentas e da adequabilidade destas aos objetivos da organização 

pode servir de referência para replicabilidade do estudo em outras empresas. Do ponto de vista 

prático, o relato tecnológico, que parte da análise de contexto, na validação interna do projeto, 

no diagnóstico e chega na proposta de solução. 

Ressalte-se ainda, a complexidade da proposta, que por meio de ações de inovação no 

processo de melhoria da empresa, torna possível ganho em desempenho e robustez à equipe 

envolvida, garantia de atendimento às necessidades dos clientes e perspectiva de melhoria no 

desempenho dos projetos que gerará ganhos e confiabilidade aos acionistas. 

Assim, o plano de ação elaborado, será uma importante ferramenta para obtenção de 

melhorias e geração de valor, além de um importante diferencial estratégico para a organização. 

O sucesso parcial de sua carteira de projetos era visto como uma realidade difícil de ser 

modificada, como algo inerente ao negócio. Contudo, com a aplicação de um modelo 

estruturado, espera-se potencializar a melhoria no desempenho da organização, resultando em 

um maior nível de sucesso no gerenciamento de seus projetos. 

Além disso, este estudo poderá contribuir não somente para o desenvolvimento e 

aprimoramento da empresa estudada, mas de outras organizações que tenham a mesma 

situação-problema ou mesmo como base para futuros estudos relacionados ao tema abordado, 

dado o seu potencial de replicabilidade. 
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APÊNDICE 

A. QUESTIONÁRIO 

QUESTÕES DO PRIMEIRO BLOCO (NIVEL 2 – CONHECIDO)  
   
1. Em relação a treinamentos ocorridos nos últimos 12 meses, relacionados com aspectos 

básicos de gerenciamento de projetos, assinale a opção mais adequada:  
a) As pessoas envolvidas com projetos participaram de treinamentos nos últimos 12 meses. Os 

treinamentos abordaram aspectos ligados a áreas de conhecimentos e processos (tais como os 
padrões disponiveis, PMBOK, melhores práticas, etc.).  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
2. Em relação ao uso de softwares para gerenciamento de tempo (sequenciamento de tarefas, 

cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais adequada:  
a) As pessoas envolvidas com projetos participaram de treinamento em software nos últimos 12 

meses e o utilizaram nos projetos em que estão envolvidos.  
b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
3. Em relação à experiência com o planejamento e controle de atividades, por pessoas 

envolvidas com projetos, podemos afirmar:  
a) Nos últimos 12 meses, estes profissionais tem efetuado o planejamento, o acompanhamento e o 

encerramento de uma quantidade razoável de atividades, baseando-se em padrões conhecidos 
(PMBOK, etc.) e em ferramentas computacionais (MS-Project, etc.).  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
4. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceitado a importância do Gerenciamento de Projetos 
para agregar valor à Engilab? Assinale a opção mais adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
5. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceitado a importância de se possuir uma metodologia? 
Assinale a opção mais adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  
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b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
6. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz)  tem aceitado a importância de se possuir um sistema 
informatizado para atender ao gerenciamento dos projetos? Assinale a opção mais 
adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
7. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceitado a importância dos componentes da estrutura 
organizacional (Administradores de Projeto, equipe técnica, etc.)? Escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
8. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceito a importância de os projetos estarem 
rigorosamente alinhados com as estratégias e prioridades da organização? Escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
9. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceitado a importância de se evoluir em competências 
comportamentais (liderança, negociação, comunicação, conflitos, etc.)? Escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
10. Como os principais envolvidos com gestão na organização (gerentes e coordenadores do 

Brasil e executivos da matriz) tem aceitado a importância de se evoluir em competências 
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técnicas e contextuais (ou seja, assuntos ligados ao produto, aos negócios, à estratégia da 
organização, seus clientes, etc.)? Escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 
iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 
reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 
QUESTÕES DO SEGUNDO BLOCO (NIVEL 3 – PADRONIZADO) 

  
1. Em relação ao uso de metodologia de gerenciamento de projetos por pessoas envolvidas 

com projetos, assinale a opção mais adequada:  
a) Existe uma metodologia contendo os processos e áreas de conhecimentos necessários e 

alinhados a algum dos padrões existentes (PMBOK, PRINCE2, IPMA, etc.). Ela diferencia 
projetos pelo tamanho (grande, médio e pequeno) e está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
2. Em relação à informatização dos processos para gerenciamento dos projetos, assinale a 

opção mais adequada:  
a) Existe um sistema, aparentemente completo, adequado e amigável. Ele contempla diferentes 

tamanhos de projetos e permite armazenar e consultar dados de projetos encerrados. Está em uso 
pelos principais envolvidos (que foram treinados) há mais de um ano.   

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos desde o surgimento da ideia, os 

estudos técnicos, o estudo de viabilidade, as negociações, a aprovação do orçamento, a 
alocação de recursos, a implementação do projeto e uso, temos:  

a) Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados (tanto da 
ótica do desenvolvimento do produto como do seu gerenciamento). O material existente é, 
aparentemente, completo e adequado e está em uso há mais de um ano.   

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
4. Em relação ao documento Plano do Projeto, que deve conter a abordagem para executar 

cada projeto em função de sua complexidade e também ser utilizado para monitorar o 
progresso do projeto e controlar variações, riscos e stakeholders, podemos afirmar:  

a) A criação deste documento demanda reuniões entre os principais envolvidos até a aprovação, 
com suas metas para prazos, custos e indicadores de resultados. Este processo está em uso há 
mais de um ano e é bem aceito.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
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e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
 
5. Em relação à sistemática existente para acompanhamento e medição de desempenho dos 

projetos, assinale a opção mais adequada:  
a) Está implantada. Suas funções foram identificadas, mapeadas e padronizadas e são utilizadas 

por todos os envolvidos/interessados, que possuem o treinamento necessário em GP. É uma 
sistemática bem aceita e está operando há mais de um ano, influenciando positivamente os 
projetos.   

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
6. Em relação ao uso de Comitês de acompanhamento de projetos durante suas execuções, 

assinale a opção mais adequada:  
a) Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no andamento dos projetos 

sob seu acompanhamento. São bem aceitos e estão operando há mais de um ano.  
b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
7. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, em reuniões efetuadas pelo 

administrador do projeto com sua equipe para atualizar o plano do projeto e tratar as 
exceções e os riscos, assinale a opção mais adequada:  

a) São realizadas reuniões periódicas que permitem que todos percebam o andamento do projeto. 
Os dados são coletados e comparados com a baseline. Em caso de desvio, contramedidas são 
implementadas. E feita análise de riscos e está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
8. Com relação ao gerenciamento de mudanças (prazo, custos, escopo, resultados, etc.) para 

projetos em andamento temos:  
a) Os valores baseline são respeitados durante a vida de cada projeto e evitam-se alterações. 

Quando uma modificação é solicitada, rigorosos critérios são utilizados para sua análise e 
aprovação. O modelo funciona adequadamente há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
9. Com relação à definição de sucesso e à criação e uso de métricas para avaliação do sucesso 

dos projetos (ou seja, atingimento de metas: resultados obtidos, atraso, estouro de custos, 
performance, etc.), temos:  

a) Ao término de cada projeto é feita uma avaliação do sucesso e são analisadas as causas de não 
atingimento de metas. Periodicamente são efetuadas análises no Banco de Dados para identificar 
os principais fatores ofensores. Está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
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e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
10. Com relação à evolução das competências (conhecimentos + experiência) em gestão de 

projetos, técnica e comportamental dos diversos grupos de envolvidos (alta administração, 
administradores de projetos, etc.), temos:  

a) Foram identificadas as competências necessárias para cada grupo de profissionais e foi feito um 
levantamento envolvendo “Situação Atual” e “Situação Desejada”. Foi executado um Plano de 
Ação que apresentou resultados convincentes nos últimos 12 meses.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
QUESTÕES DO TERCEIRO BLOCO (NÍVEL 4 – GERENCIADO) 
  
1. Em relação à eliminação de anomalias (atrasos, estouro de orçamento, não conformidade 

de escopo, qualidade, resultados, etc, assinale a opção mais adequada:  
a) Todas as principais anomalias foram identificadas e eliminadas (ou mitigadas) pelo 

estabelecimento de ações (contramedidas) para evitar que estas causas se repitam. Este cenário 
está em funcionamento com sucesso há mais de 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
2. Com relação ao sucesso da carteira existente de projetos, envolvendo os seguintes 

componentes: benefícios, resultados esperados, satisfação de stakeholders, lucratividade, 
atrasos, custos, conformidade de escopo e qualidade, etc., temos:  

a) Foram estabelecidas metas, para o desempenho da carteira, para os diversos indicadores que são 
componentes da definição de sucesso (metas coerentes com o esperado para o nível 4 de 
maturidade). Estas metas têm sido atingidas nos últimos 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
3. Em relação ao envolvimento da alta administração (gerentes e executivos da matriz, que 

tenham alguma influência nos projetos) com o assunto “Gerenciamento de Projetos”, 
assinale a opção mais adequada:  

a) Nos últimos dois anos tem havido um adequado envolvimento da alta administração com o 
assunto, participando dos comitês e acompanhando “de perto” os projetos estratégicos. Ela 
possui o conhecimento adequado, têm atitudes firmes e estimula o tema GP.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
4. Em um ambiente de boa governança temos eficiência e eficácia devido à correta estrutura 

organizacional. Ademais, os principais envolvidos são competentes, pró-ativos e utilizam 
corretamente os recursos disponíveis (processos, ferramentas, etc.). Escolha:  

a) Existe boa governança. As decisões certas são tomadas na hora certa, pela pessoa certa e 
produzem os resultados certos e esperados.  Isto vem ocorrendo há mais de dois anos.  
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b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.   

 
5. Em relação à Melhoria Contínua, praticada por meio de controle e medição das dimensões 

da governança de projetos (metodologia, informatização, estrutura organizacional, 
competências e alinhamento estratégico) temos:  

a) Existe um sistema pelo qual tais assuntos são periodicamente avaliados e os aspectos que 
mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e melhorados.  É bem aceito e praticado 
pelos principais envolvidos há mais de 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
6. Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos administradores de projetos 

e ao estímulo que lhes é concedido no sentido de atingirem as metas de seus projetos, 
assinale a opção mais adequada:  

a) Existe um Sistema de Avaliação dos administradores de projetos, pelo qual se estabelecem metas 
e, ao final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, eventualmente, obter 
bônus pelo desempenho. O sistema funciona com sucesso há pelo menos 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
7. Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos administradores de projetos, com 

ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, motivação, etc.), 
assinale a opção mais adequada:  

a) Praticamente todos passaram por um amplo programa de capacitação em relacionamentos 
humanos. O programa está funcionando com sucesso há pelo menos dois anos e sempre 
apresenta novos treinamentos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
8. Em relação ao estímulo para a constante capacitação e para a obtenção de certificação 

(PMP, etc.) pelos administradores de projetos, assinale a opção mais adequada:  
a) Existe uma politica para estimular os profissionais a se capacitarem continuamente e a obter uma 

certificação. Está em funcionamento há mais de dois anos com bons resultados e uma quantidade 
adequada de profissionais já obteve certificação.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
 
9. Em relação ao alinhamento dos projetos executados com os negócios da organização (ou 

com o Planejamento Estratégico), assinale a opção mais adequada:  



44 

 
a) Na etapa de criação de cada projeto (Business Case ou Plano do Negócio) é feita uma avaliação 

dos resultados/benefícios a serem agregados pelo projeto, os quais devem estar claramente 
relacionados com as metas das Estratégias. Funciona há 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  
10. Com relação à competência em aspectos técnicos pela equipe responsável pela criação e 

implementação do produto (bem, serviço ou resultado), nos últimos dois anos, podemos 
afirmar:  

a) Todos os envolvidos são altamente competentes nesta área, o que contribuiu para que retrabalhos 
e perdas caíssem para patamares quase nulos.    

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  
c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  
d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
  

QUESTÕES DO QUARTO BLOCO (NIVEL 5 – OTIMIZADO) 
  
1. Um dos mais importantes pilares da otimização é a inovação tecnológica e de processos, 

por permitir saltos de qualidade e eficiência. Escolha a melhor opção que descreve o 
cenário de inovação na área de gerenciamento de projetos:  

a) O tema deixou de ser tabu e houve significativa evolução no aspecto inovação que permitiu 
visualizar os produtos e processos sob novos prismas. Nos dois últimos anos, ocorreram diversas 
iniciativas inovadoras com resultados totalmente compensadores.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
2. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe de 

gerenciamento de projetos, em planejamento e acompanhamento de prazos e/ou custos 
e/ou escopo, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes aspectos 
que tem permitido significativas otimizações nas durações / custos / escopo dos projetos. A 
equipe domina algumas técnicas, tais como Ágil/Enxuta (Agile/Lean).  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
3. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe equipe de 

gerenciamento de projetos, na gestão das partes envolvidas (Engilab, clientes, 
fornecedores, etc) e gestão de riscos, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes aspectos 
que tem permitido que os projetos avancem “sem nenhum susto”. A equipe domina aspectos de 
complexidade estrutural, tal como pensamento sistêmico (system thinking).  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
4. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe equipe de 

gerenciamento de projetos, envolvida no projeto, em aspectos técnicos dos 
produtos/serviços Engilab que são objeto dos projetos, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado domínio tão expressivo nestes aspectos, que tem permitido 
significativas otimizações nas características técnicas do produto sendo criado.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
5. Com relação ao sistema informatizado existente:  
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a) Está em uso há mais de 2 anos um amplo sistema que aborda todas as etapas desde a ideia inicial 

(ou oportunidade ou necessidade) até a entrega do produto para uso. Ele inclui gestão de portfólio 
e de programas (se aplicáveis) e projetos encerrados.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
 
6. Em relação ao histórico de projetos já encerrados (Gestão do Conhecimento), no que toca 

aos aspectos (caso aplicáveis):  Avaliação dos Resultados Obtidos; Dados do 
Gerenciamento; Lições Aprendidas; Melhores Práticas, etc., podemos afirmar que:  

a) Está disponível, há mais de dois anos, um banco de dados de ótima qualidade. O sistema está 
em uso pelos principais envolvidos para evitar erros do passado e otimizar o planejamento, a 
execução e o encerramento dos novos projetos.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
 
7. Em relação à estrutura organizacional que existe hoje, escolha:  
a) A estrutura existente é perfeitamente adequada, foi otimizada e funciona de forma totalmente 

convincente há, pelo menos, 2 anos. O relacionamento entre os envolvidos é muito claro e 
eficiente.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
8. Em relação à capacidade dos principais envolvidos com projetos da área de gerenciamento 

de projetos em competência comportamental (negociação, liderança, conflitos, motivação, 
etc.), assinale a opção mais adequada:  

a) Os envolvidos atingiram um patamar de excelência neste tema, demonstrando, inclusive, fortes 
habilidades em assuntos como Inteligência Emocional, Pensamento Sistêmico, Prontidão 
Congnitiva, etc.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
9. Em relação ao entendimento, dos principais envolvidos, sobre o contexto da organização 

(seus negócios, suas estratégias, seus processos, sua estrutura organizacional, seus clientes, 
etc.), temos:  

a) Existe um alto entendimento destes aspectos que são levados em conta no planejamento e 
execução de projetos de forma que os produtos entregues (bens, serviços ou resultados) 
realmente estejam à altura da organização.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
  
10. Em relação ao clima existente entre as áreas, relativamente a gerenciamento de 

projetos, assinale a opção mais adequada:  
a) O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural e necessário" há, pelo menos, 

dois anos. Os projetos são alinhados com as estratégias e a execução ocorre sem interrupção, em 
clima de baixo stress, baixo ruído e alto nível de sucesso.   

b) A situação existente não atende ao descrito no item A 
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B. TABELA DE RELAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES APLICADAS E AS 

DIMENSÕES DA MATURIDADE AVALIADAS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Prado (2015) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Competência em 
Gerenciamento de Projetos

x x x x x x x x x

Competência Técnica e 
Contextual

x x x x x x x x x

Competência 
Comportamental

x x x x x

Metodologia x x x x x x x x x x x

Informatização x x x

Alinhamento Estratégico x x x x x x x x x x x x

Estrutura Organizacional x x x

DIMENSÕES DA 
MATURIDADE

QUESTÕES DO INSTRUMENTO DE COLETA

NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5
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C. PESQUISA SOBRE SITUAÇÃO ATUAL DO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS – ENTREVISTA COM GESTORES 

 Nos resultados dos 
projetos, o que é 
considerado um 
desempenho 
insatisfatório? 

Existem pontos 
deficientes hoje no 
gerenciamento dos 
projetos em 
andamento? 

Quais as possíveis 
causas destas 
deficiências? 

Qual é a relevância 
das dificuldades e 
deficiências 
existentes para o 
alcance de objetivos 
dos negócios? 

Coordenador 
de 
Administração 
de Projetos 

Quando as partes 
interessadas não têm a 
percepção de que o 
projeto foi entregue 
em sua plenitude, sem 
pendências e com a 
qualidade esperada, ou 
se o prazo de entrega 
não for atendido e a 
margem prevista for 
pior que o previsto 
inicialmente. 

Sim, um grande 
número de projetos 
competindo pelos 
mesmos recursos, que 
eventualmente causa 
sobrecarga da equipe e 
atrasos nas atividades 
dos projetos. O índice 
de reprogramação de 
atividades é elevado, 
sendo estas causadas 
pelo próprio cliente 
e/ou pelo não 
cumprimento por parte 
da ENGILAB. Os 
gerentes de projeto não 
têm detalhes sobre o 
custo orçado. Há 
apenas o  acom-
panhamento mensal do 
custo atualizado e da 
margem do projeto. 

O compartilhamento 
de recursos é normal, 
no entanto, por se 
tratar de demanda 
cíclica (picos e vales), 
no período de alta 
carga a equipe fica 
sobrecarregada 
podendo gerar atrasos. 
Quanto ao 
detalhamento do 
orçamento, falta 
ferramenta apropriada 
para a estimativa de 
custos na fase de 
proposta. Quanto ao 
acompanhamento dos 
custos, falta 
ferramenta adequada 
que cruze infor-
mações orçadas e 
reais. 

Creio que o maior 
impacto está 
relacionado a 
margem final do 
projeto, ou seja, sem 
uma gestão eficiente 
o projeto corre o 
risco de não 
apresentar a 
lucratividade 
prevista, bem como 
prejudicar a imagem 
da empresa devido a 
atrasos. 

Administrador 
de Projetos Sr. 

Não cumprir a data 
prometida ao cliente. 
Qualidade: produto 
fora da especificação 
ou com defeito, queda 
na margem. 
Resumindo, é tudo que 
foge do estipulado na 
abertura do projeto. 

O processo até é bem 
definido, mas foi 
adaptado para a 
estrutura pequena que 
existe e isso gera 
vários gaps, sobretudo 
na falta de clareza na 
definição de 
responsáveis por cada 
tarefa, senso de 
propriedade e 
comprometimento. 

Faltam indicadores, 
uma melhor análise 
dos atrasos, 
deficiência dos 
administradores no 
registro e 
acompanhamento 
(procrastinação), falta 
de senso de 
propriedade. 

Isso tudo é um fluxo, 
a soma das 
atividades gera o 
resultado, que é o 
que a empresa espera 
e precisa. 

Vice-
presidente de 
Engenharia e 
Serviços 

Monitoramos as métri-
cas de custo, cronogra-
ma, desempenho, 
qualidade e segurança 
do projeto. É  insatis-
fatória qualquer situa-
ção que fuja destas 
métricas. 

Apesar de não haverem 
problemas sistêmicos, 
existem alguns projetos 
que podem ter 
problemas de custo ou 
cronograma. 

As causas podem ser 
de erros internos da 
Engilab (avaliação 
errada do nível de 
esforço) ou de 
alterações ou atrasos 
exigidos pelo cliente. 

Em geral, os desvios 
não afetam o desem-
penho dos negócios 
da empresa a nível 
mundial. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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D. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS QUESTÕES E DEFINIÇÃO DE 

INCREMENTOS E CONTRAMEDIDAS. 

 

 

 

SITUAÇÃO 
ATUAL

PO
N

TO
S

PO
N

TO
S

IN
CR

E-
M

EN
TO

1
Treinamento em 

aspectos básicos de GP
3,6 7,0 3,4

Não houveram treinamentos 
relevantes nos últimos 12 

meses

Implementar plano de 
treinamento aos envolvidos 

no processo

2 Uso de software 3,7 7,0 3,3

Nem todos os recursos do MS-
Project são utilizados. 

Ausência de outros softwares 
de apoio.

Incluir MS-Project no plano de 
treinamentos. Analisar 

viabilidade de uso de outras 
ferramentas de apoio.

3
Experiência com controle 

e planejamento
6,2 7,0 0,8

Padronização do processo é 
recente.

Mapear e aplicar ações de 
melhoria contínua no 

processo de planejamento e 
controle.

4
Aceitação da importância 

do GP
6,6 10,0 3,4

Ainda não há consenso sobre 
a importância do 

gerenciamento de projetos

Realizar alinhamento 
estratégico com demais 

áreas, com a alta 
administração

5
Aceitação da importância 

de uma metodologia
5,9 7,0 1,1

Ainda não há consenso sobre 
a importância do 

gerenciamento de projetos

Realizar alinhamento 
estratégico com demais 

áreas, com a alta 
administração

6
Aceitação da importância 

de se possuir um 
software

7,8 10,0 2,2

Não havia consenso sobre a 
importância de se possuir um 
software , mas esta questão 

tem mudado nos últimos 
meses.

Finalizar implementação do 
módulo para gerenciamento 

do projetos no ERP da 
empresa

7

Aceitação da importância 
de se possuir 

componentes da 
estrutura organizacional

8,1 10,0 1,9
Ainda não há consenso sobre 

a importância do 
gerenciamento de projetos

Promover o alinhamento 
estratégico com demais 

áreas, com a alta 
administração

8
Aceitação da importância 

do alinhamento 
estratégico

8,7 10,0 1,3
Ainda não há consenso sobre 

a importância do 
gerenciamento de projetos

Promover o alinhamento 
estratégico com demais 

áreas, com a alta 
administração

9
Aceitação da importância 

dos aspectos 
comportamentais

6,3 7,0 0,7
Há deficiência no consenso 

quanto aos aspectos 
comportamentais

Promover o alinhamento deste 
assunto e implementar plano 

de desenvolvimento de 
competências 

comportamentais

10
Aceitação da importância 
dos aspectos contextuais

7,4 10,0 2,6
Há deficiência no consenso 

quanto aos aspectos 
contextuais

Promover o alinhamento deste 
assunto e implementar plano 

de desenvolvimento de 
competências contextuais e 

incentivar seu 
desenvolvimento

PONTOS FRACOS / CAUSAS 
PRINCIPAIS

CONTRAMEDIDAS (AÇÕES) 
POSSÍVEIS NO MOMENTO

ASSUNTO

SITUAÇÃO 
DESEJADA

Q
U

ES
TÃ

O

BL
O

CO
 1

 - 
N

ÍV
EL

 2
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SITUAÇÃO 
ATUAL

PO
N

TO
S

PO
N

TO
S

IN
CR

E-
M

EN
TO

1
Metodologia 

implementada
5,3 7,0 1,7

Pouco conhecimento dos 
envolvidos com relação à 

metodologia e práticas 
adotadas

Disseminar conhecimento 
sobre metodologias/práticas 

PMBOK

2
Informatização 
implementada

3,4 7,0 3,6

Não havia consenso sobre a 
importância de se possuir um 

software , mas esta questão 
tem mudado nos últimos 

meses.

Finalizar implementação do 
módulo para gerenciamento 

do projetos no ERP da 
empresa

3 Processos mapeados 6,8 7,0 0,2
Processos estão mapeados, 
conforme procedimentos da 

organização

Manter padronização e 
promover melhoria contínua, 

com base nas práticas do 
PMBOK

4 Uso de plano do projeto 5,8 7,0 1,2

Há diretrizes, mas são 
empíricas e não há 

documentação que padronize 
um plano de projeto

Elaboração de um Plano de 
Projeto claro, conforme 

complexidade do mesmo

5 PMO implementado 5,2 7,0 1,8
Não há. Existem apenas 

iniciativas isoladas

Avaliar implementação local, 
ou alinhamento/integração 

com matriz
6 Uso de comitê 4,9 7,0 2,1 Não há Avaliar implementação

7 Gestão de execução 7,1 10,0 2,9
A gestão ocorre, mas pode 

ser melhorada.

Avaliar anomalias nesta 
atividade para implementação 

de melhorias

8 Gestão de mudanças 5,9 7,0 1,1
A gestão ocorre, mas pode 
ser melhorada. Há carência 

de ferramentas de apoio.

Avaliar anomalias nesta 
atividade para implementação 

de melhorias, avaliar 
ferramentas de apoio ao 

acompanhamento e decisão

9 Definição de sucesso 6,4 7,0 0,6
Há objetivos, mas podem não 

ser claros

Viabilizar meios de clarificar a 
definição de sucesso e 

proporcionar o alinhamento 
estratégico entre as partes

10
Evolução nas 
competências

3,6 7,0 3,4
Não há gestão para evolução 

de competências

Implementar plano de 
mapeamento e 

desenvolvimento de 
competências

PONTOS FRACOS / CAUSAS 
PRINCIPAIS

CONTRAMEDIDAS (AÇÕES) 
POSSÍVEIS NO MOMENTO

Q
U

ES
TÃ

O
ASSUNTO

SITUAÇÃO 
DESEJADA

BL
O

CO
 2

 - 
N

ÍV
EL

 3
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SITUAÇÃO 
ATUAL

PO
N

TO
S

PO
N

TO
S

IN
CR

E-
M

EN
TO

1 Eliminação de anomalias 5,2 7,0 1,8
Não há registro/histórico 

evidenciado de problemas e 
contramedidas adotadas

Aprimorar e ampliar o registro 
e divulgação das lições 
aprendidas, melhores 

práticas, resultados obtidos e 
sua relação com dados do 

gerenciamento

2 Sucesso dos projetos 3,9 7,0 3,1
Há objetivos, mas podem não 

ser claros

Viabilizar meios de clarificar a 
definição de sucesso e 

proporcionar maior 
alinhamento estratégico entre 

os envolvidos

3
Envolvimento da alta 

administração
6,7 7,0 0,3

Houve mudança positiva com 
a verticalização da estrutura, 
mas ainda há distanciamento 

entre a administração e o 
gerenciamento de projetos

Acompanhar e aplicar 
melhoria contínua no 

processo, possibilitando 
acompanhamento e maior 

proximidade da administração

4
Existência de boa 

governança
6,7 7,0 0,3

Houve mudança positiva com 
a verticalização da estrutura, 

a governança é boa, mas 
pode ser melhorada

Acompanhar e aplicar 
melhoria contínua no 

processo

5 Melhoria contínua 4,2 7,0 2,8

A melhoria ocorre, mas é 
empírica e não há 

acompanhamento ou 
padronização deste processo

Criar formas de 
acompanhamento e 

mensuração do processo de 
melhoria

6
Desempenho dos 

gerentes de projeto
3,6 7,0 3,4

Não há sistema de avaliação 
voltado ao desempenho do 

gerenciamento

Criar formas de 
acompanhamento e avaliação 
do desempenho dos gerentes 

de projeto

7
Evolução da competência 

comportamental do 
gerente de projeto

2,1 7,0 4,9

Não há acompanhamento ou 
plano de desenvolvimento 

das competências 
comportamentais

Elaborar plano de 
mapeamento e 

desenvolvimento de 
competências 

comportamentais dos 
gerentes de projeto

8
Capacitação e 

certificação dos gerentes 
de projeto

1,4 4,0 2,6
Não há incentivo para 

capacitação ou obtenção de 
certificação

Avaliar implementação de 
formar de incentivo à 

capacitação e/ou certificação

9 Alinhamento estratégico 3,6 7,0 3,4
Não há clareza no 

alinhamento estratégico

Promover o alinhamento 
estratégico e a clareza neste 

alinhamento

10 Competência técnica 5,8 7,0 1,2
Há competência técnica, mas 

pode ser aprimorada

Elaborar plano de 
mapeamento e 

desenvolvimento de 
competências técnicas

Q
U

ES
TÃ

O
ASSUNTO

SITUAÇÃO 
DESEJADA PONTOS FRACOS / CAUSAS 

PRINCIPAIS
CONTRAMEDIDAS (AÇÕES) 
POSSÍVEIS NO MOMENTO

BL
O

CO
 3

 - 
N

ÍV
EL

 4
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Prado (2015) 

 

 

SITUAÇÃO 
ATUAL

PO
N

TO
S

PO
N

TO
S

IN
CR

E-
M

EN
TO

1
Inovação tecnológica e 

de processos
3,3 7,0 3,7

Processos são fixos e difíceis 
de se mudar

Avaliar implementação de 
melhorias e/ou utilização de 
algumas metodologias ágeis 

como apoio aos processos 
existentes

2
Domínio dos parâmetros 
do projeto (prazo, custo, 

escopo)
2,2 7,0 4,8

Há domínio dos parâmetros, 
faltam ferramentas de apoio 

ao acompanhamento

Criar, por meio da 
implementação do módulo de 
gerenciamento de projetos, 

ferramentas de 
acompanhamento e apoio

3
Domínio em gestão de 
stakeholders e gestão de 

risco
3,3 7,0 3,7

Há domínio em gestão de 
stakeholders  e gestão de risco, 
mas que pode ser melhorado

Mapear pontos dificitários 
para aprimoramento

4
Domínio em aspectos 

técnicos
4,4 7,0 2,6

Há domínio de aspectos 
técnicos, mas que pode ser 

melhorado

Mapear pontos dificitários 
para aprimoramento

5 Sistema informatizado 1,1 7,0 5,9

Há carência de ferramentas 
para prover informações em 

tempo real, para apoio ao 
gerenciamento e à tomada de 

decisão

Finalizar implementação do 
módulo para gerenciamento 

do projetos no ERP da 
empresa

6 Gestão do conhecimento 1,1 7,0 5,9
Não há registro/histórico 

evidenciado de problemas e 
contramedidas adotadas

Aprimorar e ampliar o registro 
e divulgação das lições 
aprendidas, melhores 

práticas, resultados obtidos e 
sua relação com dados do 

gerenciamento

7 Estrutura organizacional 5,6 7,0 1,4

A estrutura tem se mostrado 
adequada, mas mudanças 
recentes ainda refletem no 
andamento dos processos

Acompanhar e gerir mudanças 
e seus impactos na equipe e 

no processo

8
Competência 

comportamental
2,2 7,0 4,8

Há deficiência na 
competência 

comportamental, com 
ausência de nivelamento 

entre as diferentes pessoas

Elaborar plano de 
mapeamento e 

desenvolvimento de 
competências 

comportamentais dos 
gerentes de projeto

9 Competência contextual 6,7 7,0 0,3
Há competência contextual, 

mas que pode ser melhorada

Acompanhar e aplicar 
melhoria contínua para 

aprimoramento da 
competência contextual

10 Clima 7,8 10,0 2,2

Há consciência do papel do 
gerenciamento de projetos e 
o cliente é, de modo geral, 

bom

Acompanhar e aplicar 
melhoria contínua para 

aprimoramento e manutenção 
do clima

ASSUNTO

SITUAÇÃO 
DESEJADA PONTOS FRACOS / CAUSAS 

PRINCIPAIS
CONTRAMEDIDAS (AÇÕES) 
POSSÍVEIS NO MOMENTO

Q
U
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O
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O
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 - 
N
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