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RESUMO 

 

Há um ano atrás, ao tomar à decisão de implantar um escritório de projetos no setor de 

Serviços da empresa avaliada, a alta direção deu o primeiro passo em busca do 

aperfeiçoamento no processo de gerenciamento de projeto existente na empresa. O fator 

motivador para esta decisão foi o aumento na demanda e complexidade dos projetos 

executados. Este trabalho busca avaliar, medir e analisar o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos do setor de serviços e sugerir um plano de ação para aumentar 

gradativamente a maturidade de acordo com o modelo proposto por Darci Prado (MMGP-

SETORIAL). Como resultado, o trabalho apresenta o nível de aderência do setor de empresa e 

compara com o nível de aderência e dimensões apresentados na pesquisa Darci Prado 2012. 

Avaliar a maturidade foi útil para esclarecer quais os pontos devem ser abordados para se 

atingir um crescimento no nível de maturidade do escritório de projetos e garantir melhores 

resultados. 

 

 

Palavras Chave: Maturidade, Gerenciamento de projetos, Escritório de projetos, Nível de 

maturidade. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

A year ago, when making the decision to implement a project office in the Services sector 

from the company evaluated, top management took the first step looking for perfection in the 

company process of project management . The motivating factor for this decision was the 

increase in demand and complexity of the projects executed. This study seeks to evaluate, 

measure and analyze the level of maturity in project management in the service sector and 

suggest an action plan  to increase gradually the maturity according to the model proposed by 

Darci Prado (MMGP-SECTOR). As a result, this study presents the grip level of the company 

sector and compares with the level of grip and dimensions presented in the survey Darci 

Prado 2012. Evaluate the maturity was helpful to clarify which points must be addressed to 

achieve growth in the level of the project office maturity and ensure better results. 
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1 INTRODUÇÃO 

O segmento de Serviços ou terciário, como é conhecido também, está em 

crescimento e consequentemente sempre está a procura pela mão de obra 

especializada. Com isso, as empresas precisam investir em treinamento interno para 

capacitar os profissionais que irão atuar nos serviços relacionados diretamente ao 

cliente. É também importante a adoção de uma metodologia para melhorar a 

qualidade dos serviços oferecidos. 

Implantar um escritório de projetos, dentro do setor de serviços, foi a estratégia 

adotada pela empresa pesquisada visando valorizar e melhorar ainda mais os 

serviços de implantação de projetos nos clientes, realizados pelos profissionais do 

setor, além de se manter competitiva no mercado. 

A busca pela excelência em gerenciamento de projetos é um fator 

predominante hoje nas empresas. Para Kerzner (1999) as empresas podem reduzir o 

tempo de atingir maturidade ou excelência em gerenciamento de projetos desde que 

se orientem a um planejamento estratégico elaborado para isso. “O simples uso de 

gerenciamento de projetos, mesmo por um período extenso, não necessariamente 

garante excelência”. 

Gerenciamento de projetos é a arte de planejar e executar um projeto dentro do 

prazo, qualidade e custo previstos em qualquer segmento, seja na área de TI, 

Construção ou Serviços. Segundo Darci (2008), diversas pesquisas e estudos 

realizados nos últimos anos têm demonstrado que maturidade e sucesso realmente 

caminham juntos. E que as empresas estão cada vez mais conscientes tanto da 

importância do gerenciamento de projetos como de que existe um caminho de 

amadurecimento para se atingir a excelência. 

O assunto maturidade está ganhando muita atenção nas empresas de pequeno, 

médio e grande porte. O resultado da última pesquisa de Darci Prado, realizada em 

2012, deixa claro esse aumento, visto que, o número de empresas que participaram 

da pesquisa subiu de 311 para 434, ou seja, 40% de 2008 a 2012.  Investir na adoção 

de maturidade em gerenciamento de projetos é uma preocupação estratégica, nas 

diversas lideranças empresariais. 

Definir um modelo de maturidade dentro da organização é uma forma 

estruturada capaz de quantificar numericamente a capacidade de gerenciar projetos. 

Um modelo de maturidade deve também ser capaz de auxiliar no estabelecimento de 

um plano de crescimento da maturidade da organização (PRADO, 2008). 
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O objetivo desse estudo investigativo é analisar o nível de maturidade de um 

escritório de Projetos e propor um plano de crescimento a curto prazo. A empresa 

analisada desenvolve softwares, fabrica equipamentos e realiza a implantação dos 

seus produtos nos clientes, através da venda de projetos e serviços. O planejamento 

e execução dos projetos são realizados pelo Escritório de Projetos implantado há um 

ano no setor de Serviços de cada unidade da Empresa. 

Para a pesquisa de campo e análise dessa maturidade foi utilizado o modelo 

Prado-MMGP – Setorial de Darci Prado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Um aspecto importante para a sobrevivência das empresas é a sua capacidade 

de desenvolver produtos e serviços, que atendam às necessidades dos consumidores 

com qualidade, baixo custo e no tempo correto da demanda. 

Para tanto, a aplicação de conceitos e técnicas modernas de gerenciamento de 

projetos (GP), são fundamentais para obtenção de sucesso. Nesse sentido, os modelos 

de gerenciamento de projetos têm sido implementados pelas organizações como forma 

de apoiar e dirigir as estratégias de ação nesta área. 

Segundo PMI (2004) projeto é “um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo”. É temporário, pois todos os projetos 

possuem um início e um final definido. E exclusivo porque um projeto cria entregas 

exclusivas. 

A aceitação e intensificação do uso de práticas de gerenciamento de projetos 

ocorreram após a recessão econômica de 1979-1983 devido a constatação de que a 

sistematização das práticas de gerenciamento de projetos contribui diretamente para o 

alcance dos objetivos organizacionais, visto que direciona as ações corporativas para o 

alcance de resultados (KERZNER, 2006). 

Prado (2000) afirma que todas as empresas tocam projetos, o que as diferencia 

é a forma como é feita e o sucesso alcançado. Com relação a forma, dizemos que 

algumas empresas executam projetos de uma maneira formal  onde os procedimentos 

previstos são executados obrigatoriamente segundo padronizações, onde tudo é 

documentado. E a outra maneira é informal, existe um clima de informalidade na 

execução do projeto, praticada e estimulada pelo gerente de projetos, documentam-se 

apenas os processos considerados como fundamentais. 
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2.1.1 Escritório de Projetos 

 

O processo de implantação do escritório de projetos em uma empresa pode 

significar apenas uma evolução sobre o quadro atual, ou, então, uma completa 

revolução nos padrões de gerenciamento da empresa. Alguma das empresas, que 

desejam percorrer este caminho, não tem uma clara noção de todas as implicações 

decorrentes desta nova forma de gerenciamento (PRADO, 2000). 

Um escritório de projetos (EP) é um corpo ou entidade organizacional a qual 

são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e 

coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidades de um Project 

Management Office (PMO) podem variar desde fornecer funções de suporte ao 

gerenciamento de projetos até ser responsável direto pelo gerenciamento do projeto. 

(PMI, 2004). 

Em cada etapa do projeto são executados diversos projetos com o objetivo de 

produzir o resultado esperado daquela etapa. Conforme padronização do PMI (Project 

Management Institute) estes processos se enquadram em grupos conforme figura 1, e 

estes processos por sua vez ocorrem dentro de cada etapa e estão ligados. 

 

Figura 1 – Grupo de processo e áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .   

 

Fonte: PMBOOK : Grupo de processos área de conhecimento 
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Implantar um escritório de projetos em uma organização é um processo de 

amadurecimento. Há que se ter a consciência de que é impossível conseguir tudo de 

uma só vez no gerenciamento de projetos. Assim é necessário traçar uma estratégia na 

qual se vai agregando conhecimentos que serão experimentados, testados e praticados, 

gerando amadurecimento (PRADO, 2000). 

A figura 2 apresenta os fatores críticos de sucesso no gerenciamento de projetos, 

colocados em camadas por Prado (2000).  

 

   Figura 2 – Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prado, 2000. 

 

Na primeira camada está a alta direção e o seu sucesso está em 

comprometimento e apoio explícito.  

Na segunda camada estão os aspectos organizacionais e humanos e o seu 

sucesso está na existência de gerentes de projetos experientes, hábeis e bem treinados. 

Uso de uma estrutura adequada à cultura e à situação do momento, existência de um 

escritório de projetos, existência de um comitê de avaliação de problemas, riscos e 

conflitos nos projetos existentes e uma política de recursos humanos que permita a 

formação de equipes eficientes.  

E na terceira camada está relacionado com métodos e técnicas utilizados. 

Ricardo Vargas, diretor do Grupo de Práticas de Projetos do Escritório de 

Serviços de Projetos das Nações Unidas (UNOPS, em inglês), afirma que, as empresas 

estão descobrindo que o uso do Gerenciamento de Projetos agrega muito valor ao seu 
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negócio. Os clientes exigem cada vez mais por produtos e serviços melhores e mais 

eficazes. Para atender a essas demandas de maneira dinâmica, em ambientes 

caracterizados pela velocidade das mudanças, a pressão para conseguir acompanhar o 

ritmo acabou exigindo maior eficiência no desenvolvimento de produtos e serviços 

prestados. Gerenciar projetos profissionalmente foi a forma de encontrar seu espaço na 

arena empresarial competitiva e global de hoje. 

Uma pesquisa realizada em 2002 pelo Center for Business Practices aponta 

que 94% das empresas consideram que a implementação da gestão de projetos 

representa significativos ganhos para as suas organizações. Estas empresas relacionam 

melhorias em resultados financeiros, satisfação dos clientes, desempenho dos projetos e 

processo de medidas de crescimento e aprendizagem organizacional (ROJAS et. all, 

2012). 

Não se deve negar a dificuldade inicial da implantação da cultura de 

gerenciamento de projetos, porém também não se pode usar este argumento como 

desculpa para a não-evolução da filosofia de gerenciamento dos projetos de uma 

empresa. Daí a necessidade de se pensar sobre o nível de maturidade das empresas 

enquanto praticantes da proposta mundialmente conduzida pelo PMI (Project 

Management Institute). 

 

2.1.2 Estrutura Organizacional  

  

Estrutura Organizacional é a forma como a empresa ou o departamento se 

organiza para execução de seus projetos, em um ambiente em que se promova a máxima 

interação humana com uma quantidade mínima de conflito destrutivo (RAJ, 2010). 

Decidir que forma de estrutura organizacional utilizar em cada caso é um dos 

aspectos importantes do gerenciamento de projetos, devendo considerar o projeto e o 

ambiente organizacional. As estruturas organizacionais mais utilizadas são a funcional, 

a matricial e a por projetos, como podemos ver nas figuras 3, 4  e 5. 
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Figura 3 – Estrutura Funcional 

 

Fonte: RAJ 2010 

 

Figura 4 – Estrutura Matricial 

 

Fonte: RAJ, 2010 
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Figura 5 – Estrutura Projetizada  

 

Fonte: RAJ 2010 

 

A figura 6 apresenta as vantagens e desvantagens das estruturas 

organizacionais de projetos.  

 

Figura 6 - Vantagens e desvantagens dos tipos de estrutura. 

 

Fonte: RAJ, 2010. 

Estrutura Vantagens Desvantagens

         Estrutura organizacional duradoura.
         Maior ênfase ao trabalho técnico do que ao

projeto. 

         Membros da equipe se reportam a somente um 

gerente funcional.

         GP não tem autoridade e tem pouca

influência sobre a equipe.

         Recursos similares são centralizados e os

setores são agrupados por especialidade.

         Membros da equipe leais ao gerente

funcional.

         Objetivos do projeto mais claros.          Multiplicidade de comando – dupla chefia.

         Máxima utilização de recursos escassos.
         Gerentes funcionais com prioridades

diferentes das dos gerentes de projeto.

         Melhor disseminação das informações tanto

horizontal quanto verticalmente.

         Maior probabilidade de conflitos e

duplicidade de esforços. 

         Foco da organização é o projeto.
         Não há certeza quanto à realocação após o

término do projeto. 

         Comunicação mais efetiva do que na

organização funcional.
         Duplicidade das funções exercidas.

         Total autoridade do GP sobre os membros da

equipe.

         Ineficiência no uso dos recursos, em

especial dos altamente especializados.

Funcional

Matricial

Projetizada

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B_noCAwsSHuqpM&tbnid=0YKfnyjaM5ZUUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tiinteligente.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&ei=HiOFUe3MCIyY9QSp74GgCw&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNEveGTtazTil7Vmz9FO144Ul_rglA&ust=1367766158318577
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Para cada diferente projeto existe uma estrutura mais adequada. No início de 

cada projeto deve ser feita uma análise individual de vários fatores para se definir qual é 

a estrutura organizacional mais adequada para o mesmo. 

KERZNER (2001) levantou os seguintes fatores que, segundo ele, influenciam a 

escolha da estrutura organizacional de um projeto: tamanho do projeto, duração do 

projeto, experiência da organização no gerenciamento de projetos, filosofia da alta 

gestão da empresa quanto ao gerenciamento de projetos, localização física do projeto, 

recursos disponíveis e aspectos específicos do projeto.  

A definição de requisitos de pessoas nos projetos deve partir de um 

entendimento de fatores ambientais da empresa – organizacional, técnico, interpessoal, 

logísticas e políticos. Além desses fatores, existem restrições que limitam as opções da 

equipe do projeto no que tange ao planejamento de recursos humanos, como por 

exemplo, estrutura organizacional, acordos de negociação coletiva e condições 

econômicas.  

Segundo PMI (2003) as pessoas que irão atuar no projeto podem ser obtidas 

tanto de fontes internas quando externas, devendo-se considerar para tal os fatores 

ambientais da empresa. De forma geral, as características a serem consideradas nas 

designações de pessoas são: disponibilidade, capacidade, experiência, interesses e custo.  

Treinamento e desenvolvimento é o primeiro processo beneficiado com a 

implementação de um mapeamento de competências. Após a identificação das 

competências obtêm informações necessárias para elaboração de um plano de 

desenvolvimento e treinamento. O treinamento tem todas as atividades para aprimorar 

as competências dos membros da equipe de projetos. (RAJ, 2010) 

 

2.1.3 Visão estratégica 

As organizações de vanguarda têm demonstrado interesse por gerentes de 

projeto que olham muito além das fronteiras dos projetos sob suas responsabilidades. 

Isto inclui o conhecimento das estratégias da empresa e a contribuição de cada projeto, a 

interligação entre os projetos e os riscos correspondentes. Enfim uma visão macro. Ter 

uma visão estratégica está se tornando um item necessário na carreira do gerente de 

projetos. Para alguns setores da economia, com informática, esta necessidade está 

alterando o perfil da carreira dos gerentes de projetos. (PRADO, 2000) 
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Segundo Prado (2000) o planejamento estratégico de uma organização é o seu 

maior plano: aquele que puxa todos os outros. Ele reflete o que a alta administração 

pensa do seu negócio e estabelece um amplo conjunto de objetivos e os meios para 

alcançá-los. É um processo permanente, repetido a cada ano. O planejamento 

estratégico de uma empresa é consolidado em diversos documentos:  

 Identidade Organizacional.  

 Planos estratégicos a longo e a curto prazo.  

A identidade organizacional é como uma carteira de identidade, que contem a 

missão, visão, negócios da empresa e crenças e valores.   

Os planos estratégicos são refeitos anualmente e podem ser alterados a 

qualquer momento, desde que algum fato novo significativo assim o exija. 

 

2.1.4 Setor de Serviços 

No contexto desse estudo, setor de serviços é uma área dentro da empresa que 

possui uma mão de obra especializada e que fornece serviço para atender as 

necessidades e expectativas dos clientes. Esses serviços são atividades realizadas por 

profissionais qualificados e capacitados para gerar um resultado esperado, por isso é 

definido como um bem não material. Para as empresas que possuem um setor que 

fornece prestação de serviços aos clientes, têm como seu maior valor o capital 

intelectual, conhecimento que o funcionário possui e que agrega valor para a empresa. 

O setor de Serviços é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, segundo 

dados do jornal Folha de São Paulo do dia 3 março de 2013, “o resultado do PIB de 

2012, divulgado na sexta-feira, confirmou o crescimento mais forte do setor de serviços, 

com alta de 1,7% no acumulado de 2012 ante 2011.” 

 

2.2 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.2.1 Definição e conceito de Maturidade 

Segundo o dicionário Aurélio maturidade é o estado em que está plenamente 

desenvolvido; época desse desenvolvimento; perfeição; excelência, primor. 
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Para COOKE-DAVIES (2001) o conceito de maturidade nasceu do movimento 

denominado Gerenciamento da Qualidade Total (GQT), em que a aplicação de técnicas 

de controle estatístico de processo demonstrou que aumentando a maturidade em 

qualquer processo resulta em: 

 redução da variabilidade inerente aos processos. 

 aumento do desempenho dos processos. 

Uma premissa para as organizações hoje em dia é que as mesmas necessitam 

amadurecer na ciência e arte de gestão de projetos. Este tem sido um assunto presente 

nos congressos de gerenciamento de projetos em todo o mundo nos últimos anos. 

Para Kerzner (2001) considera o fato de que as organizações podem ser 

enxergadas como um conjunto de projetos, temos que o gerenciamento de projetos 

permeia toda a organização e que a evolução da maturidade é necessária. 

Então, maturidade em gerenciamento de projetos está diretamente ligada o 

quanto a empresa possui habilidade em gerenciar seus projetos. Isto vem sendo 

discutido há pouco tempo, mas já ocupa lugar de destaque. Mas afinal, por que tanto 

interesse pelo tema? Claro que as organizações e processos evoluem e amadurecem e 

que existe uma relação entre amadurecimento e sucesso. No caso de Gerenciamento de 

projetos, várias pesquisas e estudos realizados nos últimos anos têm demonstrado que 

maturidade e sucesso realmente caminham juntos. O amadurecimento em 

Gerenciamento de Projetos traz resultados mais previsíveis. Tudo nesta linha está sendo 

difundida, visto que as empresas estão muito mais conscientes tanto da importância do 

gerenciamento de projetos para atingir suas estratégias, como entender que necessitam 

de amadurecimento para atingir a excelência.  

Segundo Prado (2008), a ocorrência de um maior amadurecimento na gestão de 

projetos de uma organização propicia resultados mais previsíveis. Um modelo de 

avaliação de maturidade em projetos consiste em um mecanismo que tem a 

possibilidade de quantificar numericamente a habilidade da empresa em gerir seus 

projetos. 

 

2.2.2   Modelos de Maturidade 

Dentre os modelos de maturidade mais utilizados no mundo, podem-se citar os 

abaixo: 
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 CMMI Capacity Maturity Model Integration 

 OPM3 Organizational Project Management Maturity Model 

 Modelo Kezner - PMMM - Project Management Maturity Model 

 Prado - MMGP – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projeto – 

Darci Prado 

 

A evolução do gerenciamento de projetos na organização pode ser 

acompanhada através dos Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos. A 

seguir descreveremos cada modelo com suas principais características: 

 

2.2.3 CMMI –Capability Maturity Model Integration 

 

CMMI é uma evolução do CMM (Capability Maturity Model) e se preocupa 

em estabelecer um único modelo para o processo de melhoria corporativo, integrando 

diferentes modelos e disciplinas. 

O CMMI leva em consideração as melhores práticas para desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de informação. Com enfoque muito forte na engenharia de 

sistemas e na engenharia de software, com integração entre o desenvolvimento e a 

manutenção. 

A versão 1.3 é amais atual do CMMI e foi publicada em 27 de outubro de 2010 e 

contendo três modelos003A 

 CMMI for Development (CMMI-DEV), para processo de desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

 CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ), para processos de aquisição e 

terceirização de bens e serviços. 

 CMMI for Services (CMMI-SVC), para processos de empresas prestadoras de 

serviços. 

Uma das premissas do modelo é "A qualidade é influenciada pelo processo", e 

seu foco é "Melhorar o processo de uma empresa". 

Segundo o site http://cmmiinstitute.com/, o CMMI surgiu durante a década de 

1980 como um modelo para avaliação de risco na contratação de empresas de software 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CMM
http://cmmiinstitute.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
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pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para avaliar os processos de 

desenvolvimento utilizados pelas empresas que participavam de licitações. Facilitava a 

avaliação da previsibilidade da qualidade, custos e prazos nos projetos contratados.  

Os processos de melhoria foram desenvolvidos através de estudos cujo 

principal objetivo foi a melhoria dos processos. 

Um modelo tem como objetivo estabelecer um conjunto de "melhores práticas"  

que pode ser vista na Figura 7, onde estas devem ser utilizadas em uma organização, 

levando em consideração estudos, históricos e conhecimento operacional. 

 

Figura 7 – Cinco níveis do CMMI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Fonte:  http://cmmiinstitute.com/ 

 

O CMMI foi construído levando em consideração três dimensões principais: 

pessoas, ferramentas e procedimentos. O processo é utilizado para unir essas dimensões. 

Possui duas representações: Contínua ou Por Estágios. Estas representações permitem à 

organização utilizar diferentes alternativas para a melhoria dos processos de acordo com 

seu interesse. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos
http://cmmiinstitute.com/
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2.2.4 OPM3 Organizational Project Management Maturity Model 

É um padrão mundialmente reconhecido de melhores práticas para avaliar e 

desenvolver capacidades organizacionais na Gestão de Portfolios, Programas e Projetos. 

É um standard publicado pelo Project Management Institute (PMI®). O OPM3 ajuda as 

organizações a desenvolverem o plano que devem seguir para melhorar o seu 

desempenho. A 1ª edição contou com a colaboração de mais de 600 profissionais de 

todo o mundo e a 2ª edição (2008) foi reconhecida pelo American National Standards 

Institute (ANSI) como um Padrão Nacional Americano.  

Segundo o Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®), o 

Modelo OPM3 é uma estrutura que proporciona benefícios visíveis às organizações que 

o adotam:  

 permite habilitar a organização a promover os projetos certos, da maneira certa, 

alinhados estrategicamente; 

 permite ser aplicado a diversos tipos de organizações, através de diferentes áreas de 

atuação, ramos de negócios, tamanhos e localizações geográficas; 

 permite esclarecer a questão da maturidade organizacional por toda a alta direção; 

 permite associar o sucesso da organização à gestão eficaz e eficiente de projetos. 

A metodologia desse método é um questionário de 151 questões de respostas 

fechadas, sim ou não. As respostas positivas recebem pesos, através de um aplicativo 

que acompanha o modelo OPM3®, desenvolvido pelo PMI®, Project Management 

Institute. O questionário deve ser respondido pela equipe de GP, os gerentes e os 

membros da equipe. 

As respostas do modelo indicam a quantidade de melhores práticas presentes 

na organização em percentuais, para os grupos de gerenciamentos de processos de 

iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. Vide figura 8. 
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Figura 8– Grupos de processos 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: PRADO, 2012 

 

2.2.5 PMMM - Project Management Maturity Model 

 

O PMMM - Project Management Maturity Model é um modelo proposto pelo 

Dr. Harold Kerzner (2006), que possui bastante confiabilidade, pois foi testado em 

várias indústrias no mundo. Este modelo visa definir o estágio atual, planejar e 

programar ações para o desenvolvimento gradual na gestão de projetos. Praticamente 

foca na gestão de mudança e no processo de mudança na cultura da organização para a 

implementação das práticas em gerenciamento de projetos e adequação ao planejamento 

estratégico da empresa. 

Segundo Kerzner (2006) este modelo sugere que, para uma empresa alcançar a 

excelência em gerenciamento de projetos é necessário galgar cinco níveis, equivalentes 

ao CMM em que cada nível representa um grau diferente de maturidade, que são: 

 

Nível 1 – linguagem comum – A organização reconhece a importância da gestão de 

projetos e a necessidade de ter um bom entendimento e conhecimento básico para 

estabelecer uma terminologia. 
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Nível 2 – processos comuns – A organização reconhece a necessidade de estabelecer 

processos comuns para projetos. Os processos comuns visam repetir o sucesso obtido de 

um projeto para todos os outros na organização. 

 

Nível 3 – metodologia única – A organização reconhece a possibilidade de obter 

sinergia da combinação de várias metodologias dentro de uma única, sendo que seu eixo 

central é o gerenciamento de projetos. 

 

Nível 4 – benchmarking – neste nível a organização reconhece que a melhoria dos 

processos é necessária para manter uma vantagem competitiva. O benchmarking deve 

ser realizado de forma contínua. 

 

Nível 5 - melhoramento contínuo – a organização avalia as informações obtidas por 

meio do benchmarking e deve então decidir se estas informações poderão melhorar ou 

não sua metodologia em gestão de projetos. 

A maturidade em gerenciamento de projetos, segundo Kerzner (2006), tem seu 

verdadeiro início a partir do nível 3 quando inicia a busca de uma metodologia única em 

gestão de projetos. O processo de implementação de uma metodologia única, segundo o 

autor, pode ser avaliado considerando-se um ciclo de cinco fases: 

 

Fase 1 - Embrionária - onde se observa se existe o reconhecimento ou não da 

importância do gerenciamento de projetos para a empresa. 

 

Fase 2 - Executivo - a gerência executiva aceita a importância do gerenciamento da 

gestão de projetos, a aceitação é determinada a partir do entendimento do significado de 

gerenciamento de projetos e visível apoio aos projetos por parte desta gerência. 

 

Fase 3 - Gerente de área - significa o explícito apoio deste nível de gerência à 

implantação do gerenciamento de projetos e seu comprometimento, implicando na 

busca de capacitação partindo da implantação de programas de treinamento em gestão 

de projetos. 
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Fase 4 – Crescimento - onde há a disseminação da metodologia de gerenciamento de 

projetos pela empresa, promovendo-se o reconhecimento da importância dos processos 

de gerenciamento nas atividades afins e nas diversas funções da empresa. 

 

Fase 5 – Maturidade - quando é desenvolvido um sistema formal de gerenciamento e 

controle integrado de prazos e custos de projetos e é criado um programa oficial de 

capacitação na empresa em gerenciamento de projetos. 

 

2.2.6 MMGP Setorial – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos - Darci 

Prado 

O modelo foi criado por Darci Prado, IPMA-nível B (International Project 

Management Association), em 2002 e aperfeiçoado ao longo do tempo, porém manteve 

a mesma concepção original, segundo Darci Prado. 

O Prado-MMGP foi criado para ajudar a equipe de gerenciamento de projetos 

da empresa INDG Tecnologia e Serviços Ltda, a avaliar o estágio de maturidade das 

organizações para as quais prestam consultoria e sugerir um plano de crescimento. O 

modelo é baseado na experiência do autor com empresas brasileiras, envolvendo 

centenas de projetos e sua principal característica é a simplicidade e facilidade de uso. 

Ele já foi aplicado a várias organizações brasileiras e os resultados obtidos são 

condizentes com o que se obtém com um diagnóstico aprofundado. O modelo Prado-

MMGP se aplica tanto a setores isolados de uma organização (engenharia, informática, 

desenvolvimento de produtos, etc.) como também à corporação como um todo. Neste 

texto, abordaremos apenas a parte setorial do modelo que possui 5 níveis de maturidade, 

conforme descrito abaixo: 

 

1. Inicial. 

2. Conhecido (Linguagem Comum). 

3. Padronizado. 

4. Gerenciado. 

5. Otimizado. 

 



28 

 

Existe um consenso entre os profissionais de GP que um modelo de maturidade 

deve levar em consideração as seguintes áreas: Estratégia, Processos, Pessoas e 

Tecnologia. No caso do modelo Prado-MMGP, isso foi resolvido por meio de seis 

dimensões que se distribuem pelos cinco níveis em diversos momentos. As dimensões 

são:  

 

a. Conhecimentos de gerenciamento.  

b. Uso prático de metodologias.  

c. Informatização.  

d. Relacionamentos humanos.  

e. Estrutura organizacional.  

f. Alinhamento com os negócios da organização. 

 

A figura 9 mostra o relacionamento dos níveis com as dimensões do modelo 

MMGP. 

 

Figura 9 - Dimensões e Níveis de Maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRADO, 2012 

 

O MMGP-Setorial deve ser aplicado separadamente a cada setor dentro de uma 

mesma organização e com isto podemos verificar que uma organização pode possuir 

setores com diferentes níveis de maturidade. Por exemplo, em uma indústria 

siderúrgica, dentre os principais setores temos: 



29 

 

 setor de engenharia, construção e montagem encarregado de planejar e 

implementar a expansão ou melhorias no parque de equipamentos da 

empresa. 

 o setor de informática, encarregado de desenvolver, adquirir e instalar 

aplicativos de informática para toda a empresa.  

Eventualmente, pode ocorrer que uma organização deste tipo esteja no nível 2 

no setor de informática e no nível 3 em engenharia.  

 

As dimensões estão presentes em cada nível de maturidade. O diferencial fica 

por conta do momento em que ocorre o pico de maturidade em uma determinada 

dimensão, conforme mostramos a seguir. 

 

a. Conhecimentos de gerenciamento 

Nesta dimensão, estão contidos conhecimentos de gerenciamento de projetos e 

os conhecimentos de outras práticas de gerenciamento empregadas habitualmente na 

empresa. 

Estes conhecimentos devem estar difundidos naqueles setores que estão 

envolvidos com projetos, mas, com certeza, algumas pessoas necessitam de um maior 

nível de conhecimento do que outras em determinados aspectos. Um planejamento 

prévio deve criar um plano diferenciado de treinamento para as pessoas envolvidas. A 

aquisição de conhecimentos ocorre com mais intensidade no nível 2 e evolui nos níveis 

seguintes, conforme veremos à frente. 

 

b. Uso prático de metodologias 

Uma metodologia de gerenciamento de projetos contem uma série de passos e 

rituais que devem ser seguidos para garantir a aplicação correta dos métodos, técnicas e 

ferramentas. É importante e de preferência, deve existir uma metodologia única na 

empresa, com pequenas variações para os seus diferentes setores. O uso de 

metodologias ocorre com mais intensidade no nível 3 e evolui nos níveis seguintes, 

conforme veremos à frente. 
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c. Informatização 

Diversos aspectos da metodologia necessitarão de sistemas informatizados de 

modo a se ter um SGP – Sistema de Gerenciamento de Projetos. Esse sistema pode ser 

adquirido ou desenvolvido internamente. O modelo prevê a ocorrência desse evento no 

nível 3. 

d. Estrutura organizacional 

É muito comum nas organizações, que projetos necessitem do envolvimento de 

diferentes setores, com isto, surge a necessidade de se escolher a adequada estrutura 

organizacional para maximizar os resultados e minimizar os conflitos. A estrutura 

organizacional envolve a criação das seguintes funções: Comitês, PMO (Escritório de 

Gerenciamento de Projetos), Sponsor e Gerente de Projetos. O crescimento em aspectos 

organizacionais se inicia no nível 3 e evolui nos níveis seguintes. 

 

e. Relacionamentos humanos 

Visto que são pessoas que executam o trabalho, é fundamental que elas o 

façam da melhor maneira. Para tanto, é necessário que elas estejam convenientemente 

motivadas. Aspectos de relacionamento humano afetam todos os envolvidos em 

projetos. Inúmeros conflitos negativos diários, que prejudicam a empresa de alguma 

forma, poderiam ser evitados. O crescimento em aspectos de relacionamentos humanos 

ocorre com mais intensidade no nível 4 e evolui no nível seguinte. 

 

f. Alinhamento com os negócios da empresa 

Certamente, é fundamental que os projetos estejam alinhados com os negócios 

da empresa. No entanto, na prática isso nem sempre ocorre. Basta olhar a carteira de 

projetos existente neste momento em qualquer departamento de informática ou de 

engenharia para verificar quantos ali foram incluídos sem nenhum alinhamento com os 

negócios da empresa. O crescimento em alinhamento se inicia no nível 4 e evolui no 

nível seguinte. 

O modelo Prado é interessante de aplicar por possuir a análise da dimensão da 

maturidade atrelada a cada nível de maturidade. 

Os relacionamentos entre as dimensões da maturidade e os níveis de 

maturidade estão mostrados na Figura 10, com as principais características de cada 

nível.     
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  Figura 10 – Dimensão de Maturidade x Níveis de Maturidade -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRADO, 2008 

 

A figura 11 contém a descrição dos níveis de maturidade do Modelo MMGP. 

 

Figura 11– Descrição dos níveis de Maturidade do modelo MMGP –  

Descrição dos Níveis de Maturidade do Modelo Prado-MMGP (Setorial)  

Nível  Descrição  

1 

Inicial ou Embrionário ou ad hoc: A empresa está no estágio inicial de gerenciamento de 
projetos, que são executados na base da intuição, "boa vontade" ou do “melhor esforço” 
individual. Geralmente não se faz planejamento e o controle é inexistente. Não existem 
procedimentos padronizados. O sucesso é fruto do esforço individual ou da sorte. São 
grandes as possibilidades de atraso, estouro de orçamento e não atendimento das 
especificações técnicas. 

2 

Conhecido: A organização fez diversos investimentos em treinamento e adquiriu softwares 
de gerenciamento de projetos. Existem iniciativas isoladas de uso dos conhecimentos 
adquiridos. Pode ocorrer alguma iniciativa para padronização de procedimentos, mas seu 
uso é incipiente. Percebe-se a necessidade de se efetuar uma padronização de uso amplo 
para facilitar o planejamento e controle dos projetos. Pode ter sido designado um 
profissional para tratar do assunto, mas ele ainda não efetuou nenhuma ação no sentido de 
padronizar e estruturar o departamento. No geral, os fracassos "teimam" em continuar 
ocorrendo. 
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Descrição dos Níveis de Maturidade do Modelo Prado-MMGP (Setorial)  

Nível  Descrição  

3 

Definido ou padronizado: foi feita uma padronização de procedimentos, difundida e 
utilizada em todos os projetos sob a liderança de um Escritório de Gerenciamento de 
Projetos (EGP). Uma metodologia está disponível e é praticada por todos e parte dela está 
informatizada. Foi implementada uma estrutura organizacional adequada e possível ao 
setor e aos seus tipos de projetos, no momento da implementação. Procura-se efetuar um 
alinhamento com as estratégias organizacionais. Tenta-se obter o melhor comprometimento 
possível dos principais envolvidos. Os processos de planejamento e controle são praticados 
pelos principais envolvidos. Os gerentes de projetos evoluem em competências técnicas, 
comportamentais e contextuais. Tem-se conhecimento dos problemas que afetam a 
performance dos projetos (prazo, custo, escopo e qualidade) mas, apesar de se observar 
uma significativa melhoria nesta performance, estes problemas não foram sanados. Tem-se 
um conhecimento de que melhorias são necessárias. 

4 

Gerenciado: Os processos implementados anteriormente foram consolidados e todos os 
problemas (anomalias) foram sanados. Foi feita uma análise das causas de desvios da 
meta dos projetos (prazo, custo, escopo e qualidade) e contramedidas foram estabelecidas 
e aplicadas com sucesso. O Ciclo de Melhoria Continua é aplicado sempre que se detecta 
alguma deficiência. A estrutura organizacional foi revista e evoluiu de modo a permitir um 
relacionamento realmente eficaz com as áreas envolvidas (eventualmente uma estrutura 
projetizada, matricial balanceada ou forte). Existe um forte alinhamento dos projetos com os 
negócios da organização, e os processos de desdobramento do planejamento estratégico e 
acompanhamento das metas de negócio foram estabelecidos e são obedecidos. Os 
gerentes estão bastante evoluídos em aspectos comportamentais, tais como 
relacionamentos humanos, conflitos, negociações, etc. Existe um banco de dados sobre 
projetos executados que possibilita o acesso às melhores práticas. A aplicação de 
processos de gerenciamento de projetos é reconhecida como fator de sucesso para os 
projetos. O índice de sucesso é muito alto. 

5 

Otimizado : Foram otimizados os processos de planejamento e execução (prazo, custo, 
escopo e qualidade) o que implicou novas melhorias de performance. Os projetos estão 
sendo executados de forma otimizada com base na larga experiência, nos conhecimentos, 
atitudes pessoais (disciplina, liderança, etc.) e em um excelente banco de dados de 
“melhores práticas”. O nível de sucesso é próximo de 100%. A organização tem alta 
confiança em seus profissionais e aceita desafios de alto risco. 

 

Fonte:  PRADO, 2008  
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Avaliação da Maturidade 

 

A seguir descreveremos como será calculado o nível de maturidade do Setor 

avaliado. O questionário possui quatro seções contendo perguntas para avaliação dos 

níveis 2, 3, 4 e 5. Todas as perguntas possuem cinco opções com exceção do nível 5, 

que possui somente duas opções. As opções têm os seguintes valores, conforme Figura 

12. 

                               Figura 12 – Valores das respostas do questionário 

Opções Pontos 

(a) 10  

(b) 7 

(c) 4 

(d) 2 

(e) 0 

    Fonte: PRADO, 2008  

 

As cinco opções correspondem aos diferentes estágios em que o setor se 

encontra em relação à pergunta. Cada pergunta tem um aspecto da maturidade de certa 

dimensão válida para aquele nível. A opção A, corresponde a situação que aquele 

aspecto está totalmente consolidado conforme exigência do nível em que a pergunta se 

encontra. A Figura 13 a seguir apresentam os critérios para composição das opções: 
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Figura 13 – Níveis de Maturidade e suas características. 

Opção do nível 2 – CONHECIDO 

Opção Características 

A Aspecto bastante conhecido, aceito e estimulado há mais de um ano. 

B Aspecto bastante conhecido mas pouco estimulado ou conhecido por poucos. 

C Conhecimento fraco. 

D Estão sendo feitos planos para divulgação/treinamento adequado do aspecto. 

E Assunto ignorado. 

Opção do nível 3 – PADRONIZADO 

Opção Características 

A 

Aspecto implementado e: 

- É aparentemente completo (conforme necessidades do setor) e representa o melhor 
possível no momento; 

- Está em uso disciplinado pelos principais envolvidos; 

- Está em uso a mais de um ano. 

B Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos. 

C O cenário existente é inferior aos apresentados nos itens A e B. 

D Estão sendo feitos estudos para implementação. 

E Assunto ignorado. 

Opção do nível 4 – GERENCIADO 

Opção Características 

A 

Aspecto implementado e: 

- Mostra ser realmente completo (conforme necessidades do setor) adequado e eficiente; 

- Está em uso disciplinado pelos principais envolvidos; 

- Os aperfeiçoamentos estão em uso a mais de um ano. 

B Tal como acima, exceto que o uso é restrito a poucos. 

C O cenário existente é inferior aos apresentados nos itens A e B. 

D Estão sendo efetuadas iniciativas para o aperfeiçoamento, 

E Nada tem sido feito. 

Opção do nível 5 –OTIMIZADO 

Opção Características 

A 
O aspecto está otimizado  há, pelo menos, dois anos e em uso pelos principais 
envolvidos. 

E O cenário existente não atende ao item A. 

Fonte: PRADO, 2008 

 

 Avaliação final 

 

A avaliação final para a Maturidade (AFM) será obtida pela formula abaixo 

que é a media entre os percentuais de aderência aos diversos níveis: 
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(100 + total_ponto_obtido) / 100 

 

O resultado final deve ser interpretado da seguinte forma: 

 Até 1,60: muito fraca 

 Entre 1,60 e 2,60: fraca 

 Entre 2,60 e 3,20: regular 

 Entre 3,20 e 4,00: boa 

 Entre 4,00 e 4,60: ótima 

 Acima de 4,60: excelente 

Para identificar o índice de aderência de cada nível deve-se usar os critérios de 

pontuação abaixo: 

 até 20 ponto, a aderência é fraca;  

 até 40 pontos a aderência é regular;  

 até 70 pontos a aderência é boa;  

 até 90 pontos a aderência é ótima. 

 Até 100 pontos aderência é total.  

Os percentuais de aderência às dimensões são obtidos utilizando a mesma 

pontuação, porém com o somatório das questões relativas a cada nível. As 40 perguntas 

do questionário estão relacionadas com as seis dimensões da maturidade. Cada pergunta 

contém um aspecto da maturidade de certa dimensão válida para aquele nível.  Então, o 

resultado sendo (PRADO, 2008):  

 até 20%, a aderência é fraca;  

 até 40% a aderência é regular;  

 até 70%, a aderência é boa;  

 até 90% a aderência é ótima. 

 até 100%  aderência é total.  

Para o cálculo da aderência às dimensões deve-se utilizar o valor obtido em 

cada nível. Identificar as demissões de cada nível e somar os valores por dimensão.  

Um nível pode ter mais de uma dimensão associada a ele.   

O resultado da soma é então dividido por um número que representa o total de 

pontos da dimensão: 

 Competência técnica =140 pontos, 
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 Metodologia =160 pontos,  

 Informatização =60 pontos,  

 Estrutura Organizacional =140 pontos,  

 Competência comportamental =80 pontos 

 Alinhamento estratégico =60 pontos  

Então multiplica-se por 100. O resultado é um valor percentual que reflete o 

perfil de aderência a esta dimensão.  

Quanto às características de cada nível do modelo Prado, foi colocado um 

resumo na Figura 14. 

 

Figura 14 – Níveis de Maturidade do modelo Prado-MMGP  

Fonte: PRADO, 2008 

2.2.7 Resultado da Pesquisa Darci Prado 2012 

A Pesquisa de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, versão 2012, o que 

tem sido realizada desde 2005, pela equipe de Darci Prado. As organizações usam para 

comparar a sua maturidade com a do mercado.  Esta edição bateu novamente o recorde: 

434 participantes envolvendo aproximadamente 8.700 projetos. O modelo MMGP já foi 
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aplicado a dezenas de organizações brasileiras e tem se mostrado coerente com as 

conclusões de um diagnóstico aprofundado conduzido em paralelo. De acordo com os 

resultados obtidos nas pesquisas de 2005 a 2012, temos um aumento no número de 

participantes da pesquisa, conforme figura 15. 

 

Figura 15 – Quantidade de participantes na pesquisa Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRADO, 2012 

 

O resultado da pesquisa de Darci de Prado Brasil em 2012 apresentou um total 

de participantes de 434, envolvendo 8.680 projetos (26% maior que a população da 

pesquisa de 2010). Os resultados médios globais obtidos:  

 Maturidade: 2,60 (escala 1 a 5) 

 Índice de Sucesso: 

o Sucesso Total: 49,7 

o Sucesso Parcial: 35,2% 

 Fracasso: 15,1% 

 Atraso: 28% 

 Estouro de custo: 15%  

 Composição da carteira média de projetos por participante:  

 Quantidade média de projetos: 20 

 Duração média de cada projeto: 11 meses 
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 Valor médio de cada projeto: R$ 30.363.324,00  

A pesquisa Prado (2012) demonstra que As empresas da iniciativa privada 

lideraram a participação na pesquisa conforme figura 16. 

 

Figura 16 – Participação por tipo de organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fonte: PRADO, 2012 

 

Na figura 17 estão representadas apenas as áreas que respondem por cerca de 

80% dos participantes. A pesquisa utiliza um total de 28 ramos de Negócios 
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Figura 17– Maturidade por área de negócios  

Fonte: PRADO, 2012 

 

A pesquisa (Darci 2012) demonstra que quanto maior a maturidade, maior o 

nível de sucesso total, ou então, que quanto maior a maturidade, menor o atraso e menor 

o estouro de custos. E também, quanto maior a maturidade, maior a percepção de que as 

boas práticas do gerenciamento de projetos trazem bons resultados. Como pode se ver 

na figura 18.  

Figura 18 – Níveis de Maturidade e sucesso em 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: PRADO, 2012 
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O cruzamento de dados da pesquisa (Darci 2012) demostrou que:  

 existe uma relação positiva entre os níveis de maturidade e sucesso total. 

 existe uma relação positiva entre os níveis de maturidade e a soma de 

sucesso total e sucesso parcial. 

 Existe uma relação invertida entre os níveis de maturidade e fracasso.  

Foi identificado também nessa pesquisa que a Competência Comportamental 

continua sendo o ponto fraco das organizações conforme figura 19. 

 

Figura 19 – Aderência à Dimensões – 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRADO, 2012 

 

O resultado da pesquisa (Darci 2012) acima mostra que:  

 As dimensões Competência Técnica, Informatização e Metodologia 

lideram;  

 Competência Comportamental e Estrutura Organizacional vêm por 

último. 

 Certamente todos os valores ainda são muito baixos.  
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Na maioria das organizações, a evolução continua ocorrendo mais fortemente 

nas dimensões Competência Técnica & Contextual, Informatização e Metodologia. 

Conforme pesquisa (Darci 2012) a maioria das organizações brasileiras está 

entre os níveis 1 e 3 conforme figura 20.  

 

Figura 20 – Presença Percentual nos níveis de maturidade -  

Fonte: PRADO, 2012 

 

Os aspectos de simplicidade (apenas 40 questões) e facilidade de uso têm sido 

merecedores de elogios no modelo. Além disso, o modelo tem se mostrado igualmente 

útil para se estabelecer um plano de crescimento. 

O modelo de maturidade Prado-MMGP é uma boa ferramenta para medir o 

estágio de uma organização no exercício das boas práticas do gerenciamento de 

projetos, e é um bom indicador para refletir o sucesso dos projetos e a percepção de 

agregação de bons resultados (ou de valor) pela alta administração. Ou seja, quando 

maior a maturidade:  

 Maior o sucesso total (ou maior a soma do sucesso total e sucesso parcial)  

 Menor o fracasso  

 Menor o estouro de custos  

 Maior a percepção de agregação de valor das boas práticas de gerenciamento 

de projetos.  
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2.2.8 Comparação entre os modelos mais utilizados  

A figura 21 apresenta um comparativo dos modelos mais utilizado atualmente.  E 

a figura 22 apresenta percentualmente os modelos de maturidade mais utilizados.  

 

 

Figura 21 – Comparação dos modelos de maturidade 

 

Fonte: PRADO, 2012 

 

Figura 22 – Percentual de utilização dos Modelos de Maturidade 

 

Fonte: PRADO, 2012 
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Os dois modelos Prado-MMGPxOPM3, possuem concepções bastante 

diferentes. 

 OPM3 - O modelo do PMI reflete a experiência desta instituição com 

gerenciamento de Projetos. 

 MMGP - O modelo MMGP é uma iniciativa que pretendeu materializar uma 

experiência bem-sucedida e contribui com o aumento do conhecimento do 

assunto no Brasil. 

 Ambos avaliam os processos do PMBOK, sua aplicação e o nível de 

evolução de seus processos. 

As diferenças entre os modelos serão apresentadas na figura 23.  
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Figura 23 – MMGP x OPM3 - -  

Característica OPM3 MMGP 
Conceitos Básicos 

Disponíveis na literatura do PMI, no 
CD (vendido) e no site www.pmi.org 

Disponíveis na série Gerência de Projetos 
e no site www.maturityresearch.com 

Dimenções da 
Maturidade 

* Domínio (projeto, Programa e 
Portfólio) 
* Estágio (Padronização, Medição, 
Controle, Melhoria Contínua) 
Progreção das Capacidades 
* Processos do PMBOK 

A. Maturidade Setorial 
* Conhecimentos, Metodologia, 
Informatização, Estrutura Organizacional, 
Alinhamento com Negócio e 
Relacionamentos Humanos 
 
B. Maturidade Corporativa 
Projetos Isolados, Setorial, Portfólios e 
Programas e Coordenação central 

Melhoria Contínua Efetuada conforme avaliação feita 
por meio de um programa fornecido 
pela PMI 

Ocorre como decorrência da prática do 
dia-a-dia e de Procedimentos formais de 
melhoria contínua 

Forma de avaliação 
do nível de 
maturidade 

Questionário e orientações contidos 
em um sistema informatizado 
interativo 

Questionário e Diagnóstico efetuado por 
consultor 

Medição da 
avaliação Percentual (0 - 100%) desdobrado 

pelas dimensões da Avaliação 
Numérico (entre 1 e 5) e percentual de 
aderência a cada nível e a cada dimensão 

Documento 
"Diagnóstico da 
situação atual" 

Fornecido pelo sistema 
Informatizado interativo 

Produzido por um consultor em parceria 
com profissionais da empresa 

Plano de 
aperfeiçõamento 
(Melhoria Contínua) 

Fornecido pelo sistema 
Informatizado interativo conforme 
interesse da empresa 

Produzido por um consultor em parceria 
com profissionais da empresa 

Plano da 
Implantação 

Fornecido pelo sistema 
Informatizado interativo conforme 
interesse da empresa 

Produzido por um consultor em parceria 
com profissionais da empresa 

Acompanhamento 
de Resultados Feitos por profissionais da empresa 

Produzido por um consultor em parceria 
com profissionais da empresa 

 

Fonte: PRADO, 2012 
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3. METODOLOGIA 

 

Nesse item será abordado o procedimento metodológico utilizado para obter as 

informações necessárias para medir e analisar a maturidade do Escritório de projetos 

implantado no setor de Serviços da empresa em estudo.  

A primeira parte da pesquisa é bibliográfica, feita através de leitura de livros e 

artigos e TCC sobre análise da maturidade em gestão de projetos. O objetivo dessa 

pesquisa é criar uma base de conhecimento para a analise da pesquisa de campo, 

realizada no escritório de projetos da empresa em estudo. 

A segunda parte foi utilizada como procedimento de pesquisa, o levantamento 

para avaliar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos, foi aplicado o 

questionário modelo Prado-MMGP. Anexo 1. 

O questionário foi aplicado no EP da unidade de SP e foi respondido pelo 

Gerente de Projetos da unidade de São Paulo. 

O modelo Prado-MMGP foi escolhido para esta pesquisa pelos seguintes 

motivos:  

 simplicidade das perguntas do questionário;  

 apenas 40 questões para serem respondidas;  

 é um modelo o qual é possível avaliar a maturidade de uma área dentro da 

empresa; 

 pode ser utilizado no estabelecimento de um plano de crescimento. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa atua há 29 anos no mercado nacional e é referência em sistemas de 

gestão de trabalho e tecnologia da segurança, oferecendo softwares e equipamentos que 

verificam e administram toda a atividade de ponto e acesso de pessoas em diferentes 

espaços, sejam patrimoniais ou corporativos. 

Entre seus produtos destacam-se os sistemas para gestão de trabalho, controle 

de acesso, o sistema para gestão de impressão de credenciais, bloqueios mecatrônicos 

(catracas e torniquetes), o coletor de dados para controle de acesso e o relógio eletrônico 

de ponto. 

A Empresa cuida de todo o processo – desde a concepção até a fabricação, 

distribuição e instalação – sempre norteada por relações de qualidade e credibilidade. 

O Escritório de Projetos (EP) implantado há um ano no setor de Serviços da 

Empresa é o responsável pelo planejamento e implantação de todos os projetos 

vendidos pela área Comercial da Empresa. Não realiza avaliação dos projetos 

estratégicos para a empresa antes da concepção dos mesmos.  

 

4.1.1 Setor de Serviços 

A diretoria de Serviços é composta de 3 departamentos: Suporte Software, 

Assistência Técnica e o Escritório de Projetos, essa é a mesma estrutura existente na 

Matriz no Rio de Janeiro e nas duas filiais da empresa, em São Paulo e Curitiba. Isto é, 

existem 3 departamentos de Suporte, de Assistência Técnica e EP que estão 

subordinadas diretamente à Diretoria de Serviços. A estrutura da diretoria de serviços 

está apresentada na figura 24. 
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Figura 24 – Estrutura funcional setor de Serviços 

 

 

Fonte: Autores 

 

O EP localizado na unidade de São Paulo é o responsável por auditar os EPs 

localizados nas unidades do Rio de Janeiro e Curitiba.  

Atualmente os EPs são responsáveis pela gestão, planejamento e execução de 

30 projetos em média por ano, distribuídos nas 3 unidades, onde cada unidade é 

responsável por seus projetos. Para a execução das atividades dos projetos, os EPs usam 

os recursos dos departamentos de Software e da Assistência Técnica de suas respectivas 

unidades. 

Os projetos chegam para os EPs após a venda realizada pelo setor Comercial 

da Empresa. Só existe envolvimento do EP antes da venda, em projetos considerados 

complexos e de valor alto para a Empresa, esse envolvimento se limita a informações a 

respeito das horas necessárias para o gerenciamento e recursos necessários para a 

execução. Normalmente, o EP recebe um documento chamado Pedido e um descritivo 

do produto e serviços vendidos, com valores e prazo para atender a necessidade do 

cliente. A partir desses documentos, o EP começa a atuar na implantação do projeto. 

Hoje, os projetos são classificamos em pequenos, médios e grandes. O 

gerenciamento dos mesmos é realizado através do uso de um software adquirido e 

customizado para atender as necessidades de controle dos projetos, de acordo com a 

classificação utilizada. Através dele, o EP de uma unidade também pode gerenciar o 
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projeto de outra unidade sem precisar deslocar recurso para atender a demanda das 

atividades de gestão e execução. 

 

4.2 RESULTADO DA PESQUISA 

A seguir, será apresentado o resultado da aplicação do questionário de 

Maturidade de Darci Prado - MMGP, com as respostas fornecidas pelo EP da unidade 

de São Paulo. As respostas coletadas foram inseridas na tabela 1, para calcular o 

resultado do nível de maturidade do setor avaliado. 

 

Tabela 1 - Respostas do nível 2,3, 4 e 5 do questionário (Anexo 1) 

 

   

Fonte: Autores 

 

1 a 10 1 a 10

2 a 10 2 b 7

3 b 7 3 b 7

4 a 10 4 b 7

5 b 7 5 b 7

6 a 10 6 b 7

7 b 7 7 b 7

8 b 7 8 b 7

9 a 10 9 c 4

10 a 10 10 b 7

88 70

Nível Questões Respostas Pontos Pontos

2 3

Nível Questões Respostas

1 b 7 1 e 0

2 e 0 2 a 10

3 d 2 3 e 0

4 b 7 4 e 0

5 b 7 5 a 10

6 b 7 6 e 0

7 e 0 7 e 0

8 a 10 8 e 0

9 d 2 9 a 10

10 e 0 10 e 0

42 30

RespostasPontos Pontos

4 5

Nível Questões Respostas Nível Questões
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O gráfico 1 apresenta os resultados dos pontos obtidos por cada nível de 

maturidade do EP avaliado, conforme o modelo Prado: 

 

Gráfico 1 - Pontos obtidos por nível 

  

    Fonte: Autores 

A tabela 2 apresenta o perfil de aderência correspondente aos cinco níveis do 

modelo. 

 

Tabela 2 – Perfil de aderência da empresa 

 

 Fonte: autores 

Tabela 3 apresenta o resultado dos pontos obtidos com o somatório dos 5 níveis 

    Tabela 3 - Somatório dos pontos 

Nível Pontos 
Obtidos 

Nível 2 - Conhecido 88 

Nível 3 - Padronizado 70 

Nível 4 - Gerenciado 42 

Nível 5 - Otimizado 30 

Total de pontos 
obtidos: 

230 

    Fonte: autores 

0 20 40 60 80 100

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

88 

70 

42 

30 

Pontos por Nível 

Pontos Obtidos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 88

3 70

4 42

5 30

Nivel
Ponto 

obtidos

Perfil de aderência
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Aplicando a formula que consta na metodologia, chegou-se ao resultado do nível 

de maturidade do EP.  

 

   Avaliação final: (100 + 230) / 100 =3,3 

 

O resultado da Aderência às dimensões está representado no gráfico 2 e foi 

calculado com base nos pontos obtidos nos níveis de maturidade. 

 

Gráfico 2 - Aderência às dimensões  

 

Fonte: autores 

 

4.3 ANALISE DOS RESULTADOS 

 

O resultado final da maturidade do EP avaliado é de 3,3 e pode ser interpretado 

como boa de acordo com os indicadores do modelo de Darci Prado, colocados no 

referencial teórico.  

O resultado do percentual de aderência de cada nível, conforme mostra a tabela 

2, foi analisado da seguinte forma:  

 

 No nível 2 (conhecido), com o percentual de 88%, é considerada uma 

aderência ótima. 

0% 20% 40% 60% 80%

Alinhamento Estratégico

Estrutura Organizacional

Competência Comportamental

Metodologia

Informatização

Competência Técnica

12% 

34% 

36% 

55% 

68% 

71% 

Aderência às Dimensões 

Empresa
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 Nos nível 3 (Padronizado) e 4 (Gerenciado), que possuem percentual de 70% 

e 42%, respectivamente, estão com aderência boa;  

 O nível 5 (Otimizado), com o percentual de 30%, está com a aderência 

regular. 

 

O resultado apresentando o gráfico 2 mostra também o percentual de 

Aderência às dimensões que analisamos a seguir: 

 

 A dimensão “Alinhamento estratégico” está com 12%, que é considerada 

fraca; 

 A “Competência comportamental” e a “Estrutura Organizacional” possuem 

uma aderência de 36% e 34% respectivamente, e é considerada regular; 

 A “Metodologia” e a “Informatização” estão o percentual de 55% e 68%, 

respectivamente, que é considerada boa; 

 A “Competência técnica” está com 71% e tem um percentual de aderência de 

ótima. 

 

Comparando o resultado da pesquisa do EP avaliado, com o resultado da 

pesquisa de Darci Prado, conforme apresentada no referencial teórico, foi possível 

verificar que o nível de Maturidade do EP está acima da média das empresas Brasileira 

avaliadas. Porém, não foi possível realizar uma comparação setorial, porque a pesquisa 

de Darci Prado não abrange o setor específico de Serviços, onde está o EP da Empresa 

avaliada.  

O gráfico 3 mostra também uma comparação entre o percentual de Aderência 

do Brasil com a da empresa avaliada. É possível identificar que a evolução ocorre mais 

fortemente nas mesmas dimensões, Competência técnica, Informatização e 

Metodologia. O Alinhamento estratégico ainda é fraco, isso se deve ao fato dos projetos 

chegarem para o EP já definidos, não existe uma participação do EP na escolha dos 

projetos estratégicos para a empresa. 
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Gráfico 3 – Comparação da pesquisa Prado e a empresa avaliada 

 

Fonte: autores 

 

 

  

12% 

34% 

36% 

55% 

68% 

71% 

35% 

31% 

22% 

38% 

39% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Estrutura Organizacional

Competência Comportamental

Metodologia

Informatização

Competência Técnica
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5. RECOMEDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Após analise dos resultados, é possível recomendar uma meta de crescimento, 

para isso para isso usamos a experiência novamente de Darci Pardo que criou uma 

tabela com valores possíveis de se atingir dentro do prazo de um ano conforme figura 

25: 

Figura 25 – Valor de maturidade 

Valor Atual da Maturidade Valor possível a ser atingido em 1 ano 

1 2 

2 2,7 

3 3,5 

4 4,4 

Fonte: Livro Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

Segundo a tabela a recomendação é aumentar a maturidade de 3,3 o valor de 

3,8 para o período de um ano. Essa deve ser a meta do EP. E como base na analise das 

dimensões, sugerimos que o foco seja direcionado para as seguintes dimensões; 

Metodologia, Competência técnica e Estrutura Organizacional, com o objetivo de 

consolidação do nível 2, onde a dimensão Competência Técnica é boa, e melhorar as 

demais dimensões.  

Após a definição da meta, foi possível montar a tabela 4, da estratégia de Curto 

prazo para a situação desejada para 1 ano.  
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Tabela 4 – Estratégia da empresa a curto prazo 

 

Fonte: autores 

 

 

Após identificar as respostas com potencial de crescimento, direcionado para o 

aumento das dimensões; Metodologia, Competência Técnica e Estrutura 

Respostas Pontos Respostas Pontos Incremento

1 a 10

2 a 10

3 b 7 a 10 3

4 a 10

5 b 7 a 10 3

6 a 10

7 b 7  a 10   3

8 b 7  a 10   3

9 a 10

10 a 10

1 a 10

2 b 7 a   10 3 

3 b 7 a   10 3 

4 b 7 a 10 3

5 b 7 a  10  3

6 b 7 a 10 3

7 b 7 a 10 3

8 b 7 a 10 3

9 c 4 b 7 3

10 b 7

1 b 7

2 e 0

3 d 2 b 7 5

4 b 7 a 10 3

5 b 7 a 10 3

6 b 7

7 e 0

8 a 10

9 d 2

10 e 0

1 e 0

2 a 10

3 e 0

4 e 0

5 a 10

6 e 0

7 e 0

8 e 0

9 a 10

10 e 0

230 47

3,3 3,77

4

5

Total de pontos obtidos Total de incremento

Valor da maturidade
Novo valor da 

Maturidade

Nível Questões
Situação atual Situação desejada daqui a 1 ano

2

3
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Organizacional, verificou-se que não foi possível chegar a meta de 3,8 nesse primeiro 

ano. Logo, a recomendação é manter a meta de 3,77.  

Com base nas respostas da Tabela 4, foi possível montar a tabela 5, com as 

ações sugeridas para o desenvolvimento do crescimento da maturidade desejada pelo EP 

da Empresa avaliada. É necessário montar um plano com todas as ações para 

desmembrá-las em tarefas e montar um cronograma com prazo e responsáveis. 

  

 

Tabela 5 – Ações para crescimento da empresa 

Níveis Questão Ações 

2 3 
Realizar workshops e divulgar artigos na intranet da empresa sobre 
gerenciamento de projetos. 

2 5 
Realizar um plano de treinamento periódico sobre gerenciamento 
de projetos para todos os envolvidos. 

2 7 
Montar e executar planos de treinamento para os gerentes de 
projeto. 

2 8 Identificar a necessidade de treinamento para a alta administração. 

3 2 
Analisar a necessidade de customizar o Sistema existente para 
atender a todas necessidades do EP. 

3 3 
Analisar a usabilidade dos processos de gerenciamento de projeto, 
montar um plano de melhorias. 

3 4 
Montar um plano de melhoria para tornar o planejamento dos 
projetos comum aos gerentes de projetos. 

3 5 
Realizar uma avaliação no setor para definir as funções e 
responsabilidade, verifica se ela abrange todos os envolvidos. 

3 6 
Estabelecer um plano de implementação das melhorias e executa-
lo.  

3 7 Estabelecer um plano de reuniões periódicas e executa-las. 

3 8 
Identificar o melhor modelo de reunião e realizar um plano de 
implantação. 

3 9 
Estabelecer regras de para acompanhamento de projetos que 
contém ações para recuperar atrasos e outras anomalias na 
execução dos projetos do setor 

4 3 
Discutir com alguns gerentes a prática de melhorias contínua para 
se criar um plano de ação para implementar 

4 4 
Realizar pratica de análise das anomalias identificadas montar um 
plano de ação. 

4 5 
Estabelecer um processo para identificar as causas de projetos 
fracassados e aplica-los a todos os projetos encerrados. Os dados 
devem ser arquivados em um banco de dados 

Fonte: autores 

 

Plano de Crescimento  

 

 A sugestão é que a empresa avaliada monte uma estratégia de crescimento que o 

setor possa desenvolver de formar a consolidar o nível 2 e 3 e melhorar o nível 4 de 
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forma simultânea. A seguir apresentamos o plano macro de crescimento que pode ser 

dividido em fases. 

 

Plano Macro das tarefas de Planejamento 

 

 Escolha do GP 

 Montagem da equipe 

 Preparos iniciais 

 Diagnostico situação atual - Já tem com o presente estudo 

 Estabelecimento da Meta a curto Prazo – Está nesse estudo 

 Identificação das Ações – Já tem no presente estudo 

 Identificação de Tarefas, Prazos e Responsáveis 

 Montagem do Plano do Projeto 

 Execução do Plano do Projeto 
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6. CONCLUSÕES 

  

O Gerenciamento de projetos com base em uma metodologia implantada 

aumenta o nível de maturidade das empresas a fim de gerar qualidade e excelência. O 

uso das melhores práticas pelo GP e pelas pessoas envolvidas no projeto deve ser 

cultural dentro da empresa. A estrutura organizacional bem definida e adequada ao 

Escritório de Projetos eleva a assertividade na conclusão dos projetos e sem gerar 

conflitos entre os demais setores dentro da organização.  

A Empresa avaliada tem uma maturidade elevada, como podemos concluir 

através do resultado das dimensões.  Possui um sistema de gestão de projetos 

informatizado, conhecimento técnico quase consolidado e metodologia implantada e em 

uso, porém com pouca divulgação e treinamento.  

Com a avaliação foi possível identificar picos de maturidade principalmente na 

dimensão do Conhecimento técnico, o mesmo é elevado porque o setor de Serviços já 

fazia gestão de projetos de projetos a mais de 10 anos, porém não formalizada, ou 

informal. 

Em contra partida foi identificado divergências de maturidade na dimensão do 

Alinhamento Estratégico. Isto se deve pela falta de uma avalição, metas e estímulos aos 

Gerentes de projeto. Outro item importante é que o Escritório de Projetos não participa 

dos critérios de aceitação dos projetos estratégicos para a empresa.  

Os resultados apresentados neste estudo mostram as principais necessidades da 

empresa em gerenciamento de projetos e indicam para uma reflexão mais apurada do 

diagnóstico, com o desenvolvimento de um plano de ações que visa melhorar ainda 

mais o grau de maturidade do Escritório de Projetos avaliado, tornando a empresa mais 

competitiva no seu mercado de atuação. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Para continuar evoluindo na Maturidade, recomendamos que o EP do setor, 

faça avaliação periódica para acompanhar o crescimento da Maturidade e tratar possível 

desvio na qualidade do gerenciamento dos projetos.  Tomando como base os resultados 

apresentados nesse estudo, é possível fazer um acompanhamento da evolução das 

Dimensões apresentaram indicadores baixos.  

O plano de crescimento sugerido nesse trabalho precisa ser estudado para se 

aplicado de forma a gerar um cronograma de acordo com os recursos, prazo e custos 

necessários e disponíveis pelo Setor.   

Com o crescimento do setor de Serviços no Brasil colocamos como sugestão 

que a próxima pesquisa de Darci Prado seja direcionada também para esse nicho de 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

COOKE-DAVIES, T. J.; SCHLICHTER, J. F. Beyond the PMBOK® Guide. In: 

SEMINÁRIOE SIMPÓSIO ANUAL DO PMI. 2001, Nashville TS, 2001. 120p. 

 

KERZNER, H. Strategic planning for project management using a project 

management maturity model. New York: John Wiley & Sons, 1999. 

 

Kerzner, H. Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling, 

and Controlling. Nova York: John Wiley & Sons, 2001. 
 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Tradução: Lene Belon  

Ribeiro. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

PMI, Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) - Knowledge 

Fundation, PMI - USA, 2003, p.3-128 
 

PMI - Project Management Institute. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMI®). 3ª ed. 2004. 

 

PRADO, D. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. Belo Horizonte: Editora 

EDG, 2000 
 

PRADO, D. S. Maturidade em gerenciamento de projetos. Editora FGV, Rio de Janeiro, 

2008. 

 

PRADO, D.S. Maturidade em Gerenciamento de projetos – Pesquisa 2012. Disponivel: 

< http://E:\maturidade\MPCM - Maturity by Project Category Model.mht>  

 

PRADO, D.S. Disponível www.maturityresearch.com Acessado em março 2013.  
 

RAJ, P.P, et all. Gerenciamento de pessoas em projetos. 2ºEd. Rio de Janeiro: FGV, 
2010. 

 

ROJAS, A.L.G. et all. Implantação de escritório de projetos simplificados em 

pequenas e médias empresas Revista Don Domênico 6 Ed Setembro, 2012. 

 

Disponível: http://www.pmisp.org.br/sites/default/files/acervo/ks_opm3_port_v2.pdf 

 

Disponível: http://cmmiinstitute.com/, acessado em março de 2013.  

 

http://www.maturityresearch.com/
http://www.pmisp.org.br/sites/default/files/acervo/ks_opm3_port_v2.pdf
http://cmmiinstitute.com/,%20acessado


60 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário de avaliação de Maturidade – MMGP -  Darci Prado - Versão 

1.6.4 - Setembro 2009 

 

 

NIVEL 2 – CONHECIDO 

 

1. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte da alta 

administração do setor (ou seja, as chefias superiores que têm alguma influência nos 

projetos do setor), assinale a opção mais adequada: 

 

a. O assunto é aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, 

um ano. A alta administração estimula fortemente o uso correto desses 

conhecimentos. 

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. Está sendo iniciado um trabalho de conscientização na alta administração. 

e. O assunto parece ser ignorado pela alta administração. 

 

2. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos 

gerentes de projetos do setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo 

menos, um ano. Os gerentes de projetos se sentem fortemente estimulados a 

utilizar esses conhecimentos. 

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. Está se iniciando um trabalho de conscientização com os gerentes de 

projetos. 

e. Os gerentes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos 

gerentes, quanto ao uso desses assuntos. 

 

3. Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos 

clientes dos projetos do setor (ou seja, dos setores internos ou externos à 

organização que recebem o produto ou serviço criado pelo projeto), assinale a opção 

mais adequada: 

 

a. O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo 

menos, 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. Está se iniciando um trabalho de conscientização dos clientes. 

e. Os clientes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos 

gerentes, quanto ao uso desses assuntos. 

 

4. Em relação ao nível de conhecimento técnico (ou contextual ou da área do 

negócio) pela equipe de gerenciamento de cada projeto, assinale a opção mais 

adequada: 
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a. A equipe conhece suficientemente bem os assuntos técnicos (ou contextual 

ou da área de negócio). 

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. O nível de conhecimento é fraco, e estão sendo feito esforços para 

disponibilizar treinamentos. 

e. O nível de conhecimento é inexistente e não há nenhuma perspectiva de 

melhoria. 

 

5. Em relação aos treinamentos internos (efetuados dentro da organização), 

relativos a gerenciamento de projetos, assinale a opção mais adequada: 

 

a. São realizados cursos internos há algum tempo, abordando assuntos 

metodológicos e softwares, com frequência e regularidade. 

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. Estão se iniciando esforços internos para se ter um programa de treinamento. 

e. A organização não dá importância a este aspecto e não realizou nenhum 

curso interno no último ano. 

 

6. Em relação aos treinamentos efetuados fora da organização (tais como cursos de 

aperfeiçoamento, mestrado, MBA, certificação, etc.) para profissionais do setor 

envolvidos com gerenciamento de projetos, nos últimos doze meses, assinale a 

opção mais adequada: 

 

a. A organização estimula tais iniciativas desde que adequadamente 

justificadas. 

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. A organização está analisando a questão e pretende divulgar normas sobre 

este assunto. 

e. A organização desconhece ou desestimula tais iniciativas. 

 

7. Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido aos gerentes de 

projetos, assinale a opção mais adequada: 

 

a. O treinamento abordou todos os grupos de processos e áreas de 

conhecimento, conforme o PMBOK em nível adequado aos gerentes de 

projetos. Praticamente todos os gerentes de projetos foram treinados. 

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. Está se iniciando um programa de treinamento. 

e. Não foi realizado nenhum treinamento para os gerentes de projetos e não 

existe nenhuma iniciativa neste sentido. 

 

8. Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido à alta administração 

do setor (ou seja, as chefias superiores que têm alguma influência nos projetos do 

setor), assinale a opção mais adequada: 
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a. O treinamento abordou aspectos relevantes à alta administração e teve 

duração e profundidade adequadas. Praticamente toda a alta administração 

do setor que necessita do treinamento foi treinada. 

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. Está sendo elaborado um programa de treinamento para a alta administração. 

e. Não foi fornecido nenhum treinamento à alta administração do setor e não 

existe nenhuma iniciativa neste sentido. 

 

9. Em relação ao entendimento da importância de aspectos organizacionais 

(Escritório de Gerenciamento de Projetos, Comitê, Estrutura Matricial, Sponsor, 

etc.) para o bom andamento dos projetos, podemos afirmar que: 

 

a. As principais lideranças do setor e da alta administração da organização 

conhecem o assunto, sabem da sua importância para o sucesso de projetos e 

dão força para sua implementação e aperfeiçoamento. 

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. Foi iniciado um esforço no sentido de divulgação do assunto para lideranças. 

e. As principais lideranças de gerenciamento de projetos do setor e da alta 

administração da organização desconhecem o assunto. 

 

10.  Em relação ao treinamento em softwares para gerenciamento de tempo 

(sequenciamento de tarefas, cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais 

adequada: 

 

a. Foi fornecido treinamento introdutório a quase todos profissionais que 

necessitam deste recurso. 

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. Foi feito um plano de treinamento para software de gerenciamento de tempo. 

e. Nada foi feito neste assunto. 

 

 

NIVEL 3 – PADRONIZADO 

 

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

envolvidas com projetos, no setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe uma metodologia aparentemente completa, implantada e que aborda 

os cinco grupos de processos e as áreas de conhecimento, tidas como 

necessárias, do PMBOK. Seu uso é rotineiro por todos os principais 

envolvidos com projetos há, pelo menos, 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. Estão sendo feitos estudos para implementar uma metodologia. 

e. Não existe metodologia implantada e há um plano de implementação. 

 



63 

 

2. Em relação à informatização da metodologia, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe um sistema informatizado para os diversos tipos de projetos do setor, 

em uso por todos os principais envolvidos há, pelo menos, 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. Estão sendo feitos estudos para implementação. 

e. Não existe informatização implantada e não existe nenhuma iniciativa neste 

sentido. 

 

3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos que envolvem as 

etapas para a criação do produto/serviço, abrangendo o surgimento da ideia, o 

estudo de viabilidade e suas aprovações (Planejamento Estratégico) e o ciclo do 

projeto, podemos afirmar que: 

 

a. Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, 

informatizados. O material produzido 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. Estão sendo feitos estudos para iniciar o trabalho citado. 

e. Ainda não existe uma previsão de quando as tarefas acima serão iniciadas. 

 

4. Em relação ao planejamento de cada novo projeto e consequente produção do 

Plano do Projeto, podemos afirmar que: 

 

a. Este processo é feito conforme padrões estabelecidos que demandam 

diversas reuniões entre os principais envolvidos e o modelo possui 

diferenciações entre projetos pequenos, médios e grandes. Ele é bem aceito 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. Estão sendo feitos estudos para se planejar os novos projetos. 

e. Não existe nenhum padrão em uso e não existem planos para desenvolver 

nenhum novo modelo. O atual processo é intuitivo e depende de cada um. 

 

5. Quanto à estrutura organizacional implementada (projetizada, matricial forte, 

balanceada ou fraca), relativa ao relacionamento entre o Gerente do Projeto e outras 

áreas da organização (também chamadas de "fornecedores internos"), podemos 

afirmar que: 

 

a. Foi feita uma avaliação do tipo de estrutura organizacional mais adequado e 

possível no momento e foi acordada uma estrutura com os "fornecedores 

internos", com regras claras. Esta estrutura está em uso pelos principais 

envolvidos 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. Estudos foram iniciados para atacar este assunto. 

e. Nada foi feito. 
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6. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) do setor, assinale 

a opção mais adequada: 

 

a. Foi implantado e possui forte envolvimento com o planejamento e 

acompanhamento dos projetos do setor. Está operando há mais de um ano e 

influencia todos os projetos importantes do setor. 

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. Estão sendo feitos estudos para implantação de um EGP. 

e. Não existe EGP e não existem planos para sua implantação. 

 

7. Em relação ao uso de Comitês para acompanhamento de projetos, assinale a opção 

mais adequada: 

 

a. Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no 

andamento dos projetos importantes do setor que foram escolhidos para ser 

acompanhados pelos comitês. 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. Estão sendo feitos estudos para sua implantação. 

e. Não existem Comitês e não existem estudos para sua implantação. 

 

8. Em relação às reuniões de avaliação do andamento de cada projeto efetuadas 

pelo gerente do projeto com sua equipe, assinale a opção mais adequada: 

 

a. São organizadas segundo uma disciplina pré-estabelecida que prevê horário, 

local, pauta, participantes, relatórios, etc., e permitem que todos os membros 

da equipe percebam o andamento do projeto. Está em uso por todos os 

projetos 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. Estão sendo feitos estudos para implementação de reuniões de avaliação do 

andamento. 

e. Desconhece-se a necessidade do assunto. 

 

9. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, assinale a opção 

mais adequada: 

 

a. Os dados adequados são coletados periodicamente e comparados com o 

plano baseline. Em caso de desvio da meta, contramedidas são identificadas 

e designadas aos responsáveis. O modelo funciona e está em uso por todos 

os projetos 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. Estão sendo feitos estudos para implementar o acompanhamento dos 

projetos. 

e. Nada é feito e não existe nenhuma iniciativa neste assunto. Ao que parece, os 

projetos ficam à deriva. 
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10. Com relação ao planejamento técnico do produto ou serviço que está sendo 

desenvolvido (ou seja, a documentação técnica) e que é utilizado pelo Líder 

Técnico, pelo Gerente do Projeto e outros que dele necessitam, podemos afirmar 

que: 

 

a. A documentação técnica produzida em cada projeto é de muito boa 

qualidade e todos os principais envolvidos no setor conhecem o assunto e o 

tem praticado com muita propriedade 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. Estão sendo feitos estudos para implementação do assunto. 

e. Nada existe, assim como não existe nenhuma iniciativa no assunto. 

 

 

NIVEL 4 – GERENCIADO 

 

1. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos aspectos (caso 

sejam aplicáveis): retorno do investimento; qualidade do produto/serviço que foi 

criado; qualidade do gerenciamento; armazenamento de Lições Aprendidas, 

podemos afirmar que: 

 

a. Foi criado um banco de dados para coletar estes dados e existe uma 

quantidade adequada de dados que são de ótima qualidade. O sistema está 

em uso há mais de dois anos pelos principais envolvidos, para planejar novos 

projetos e evitar erros do passado. 

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. Estão sendo feitos estudos para criar um banco de dados tal como acima. 

e. Existem alguns dados, mas estão dispersos e não existe um arquivamento 

informatizado central. Não existe a prática do uso. Não existe um plano para 

atacar o assunto. 

 

2. Em relação à gestão de portfólio e de programas identificados no Planejamento 

Estratégico para o setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Todos os porftólios e programas recebem um atendimento especial, tendo o 

seu próprio gerente, além dos gerentes de cada projeto. Este gerenciamento é 

feito em fina sincronia com o responsável pelas metas estratégicas da 

organização 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. Está sendo criada uma abordagem para dar prioridade a portfólios e 

programas identificados pelo Planejamento Estratégico. 

e. Desconhece-se a importância deste assunto. 

 

3. Em relação à Melhoria Contínua no modelo de gerenciamento de projetos existente 

no setor, praticada por meio de controle e medição da metodologia e do sistema 

informatizado, assinale a opção mais adequada: 
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a. Existe um sistema de melhoria contínua pelo qual os processos são 

permanentemente 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. Está sendo implementado um programa de melhoria contínua. 

e. O assunto ainda não foi abordado. 

 

4. Em relação às anomalias em tarefas que estão em andamento ou que acabaram de 

ser executadas (início muito fora do previsto, duração muito além da prevista, 

estouro de orçamento, etc.), assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe um procedimento praticado por todos os gerentes de projeto pelo qual 

se coletam dados de anomalias de tarefas e se efetua uma análise para 

identificar os principais fatores ofensores. Está em uso com sucesso há mais 

de dois 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. Está sendo implantado um sistema com o objetivo citado na primeira opção. 

e. O assunto não foi abordado. 

 

5. Em relação às causas de fracasso de projetos já encerrados (atrasos, estouro de 

orçamento, não obediência ao escopo previsto, não atendimento às exigências de 

qualidade) oriundas do próprio setor ou de setores externos, assinale a opção mais 

adequada: 

 

a. Todas as principais causas de fracasso foram identificadas. Foram 

estabelecidas e implantadas contramedidas para evitar que estas causas se 

repitam. Todos os principais envolvidos utilizam estes conhecimentos há 

mais de dois 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. Estão sendo feitos estudos para implantar um sistema tal como o acima. 

e. Ainda não existe um trabalho nesta direção. 

 

6. Em relação à estrutura organizacional existente, é possível afirmar que a estrutura 

implementada anteriormente para governar o relacionamento entre os gerentes de 

projetos e os "fornecedores internos" (veja questão 5 do nível 3): 

 

a. Evoluiu para uma nova forma realmente correta e eficiente. Os gerentes de 

projetos possuem e exercem a autoridade necessária e adequada para as suas 

funções. A nova forma é praticada por todos os gerentes de projeto com 

sucesso há mais de dois 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. Os estudos para a evolução foram concluídos e está se iniciando a 

implantação da nova estrutura. 
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e. Nada foi feito. Não se conhece adequadamente o assunto para se traçar um 

plano de evolução. 

7. Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos gerentes 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 gerentes 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 dois 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. Foram feitos estudos nesta direção e estão sendo implementados. 

e. Não existe nenhuma iniciativa nessa direção. 

 

8. Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos gerentes de projetos do setor, 

com ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, 

motivação, etc.), assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe um plano estruturado formal de treinamento e praticamente todos os 

gerentes de projeto já passaram por este treinamento. Os cursos são de ótima 

qualidade, são bem avaliados e o modelo tem funcionado com sucesso nos 

últimos dois 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. Estão sendo feitos estudos para fornecer treinamento avançado de qualidade. 

e. Não existe nenhuma iniciativa nessa direção. 

 

9. Em relação ao estímulo para a obtenção de certificação pelos gerentes de projetos 

do setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe um plano em execução para estimular os gerentes de projetos a obter 

uma certificação PMP, IPMA ou equivalente. Este plano está em 

funcionamento há mais de dois anos e uma quantidade significativa de 

gerentes de projetos 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. O assunto é visto com seriedade e pretende-se montar um plano neste 

sentido. 

e. Não existe nenhuma iniciativa neste sentido. 

 

10. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 

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

 

a. Foram criados critérios enérgicos para que os novos projetos somente sejam 

aceitos se alinhados com os negócios da organização e eles têm sido 

respeitados. O sistema funciona eficientemente há mais de dois 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. 
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d. Estão sendo feitos estudos para a criação dos critérios. 

e. Não existem critérios enérgicos de alinhamento com os negócios da 

organização para que os novos projetos. 

 

NIVEL 5 – OTIMIZADO 

 

1. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos seguintes 

aspectos (casos aplicáveis): retorno do investimento; qualidade do gerenciamento; 

qualidade técnica e desempenho do produto/serviço obtido, assinale a opção mais 

adequada: 

 

a. Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é 

utilizado rotineiramente pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

2. Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca a Lições 

Aprendidas, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é 

utilizado rotineiramente pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

3. Em relação à avaliação da estrutura organizacional implementada no setor 

(Comitês, Escritório de Gerenciamento de Projetos, Gerentes de Projetos, Sponsors, 

Estrutura Projetizada, Estrutura Matricial, etc.), assinale a opção mais adequada: 

 

a. A estrutura implementada é perfeitamente adequada ao setor, foi otimizada e 

funciona de forma totalmente convincente há, pelo menos, 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

4. Em relação à visibilidade de nossa organização na comunidade empresarial, 

assinale a opção mais adequada: 

 

a. Nossa organização é vista e citada como benchmark em gerenciamento de 

projetos há, pelos menos, 2 anos. Recebemos frequentes visitas de outras 

organizações para conhecer nosso sistema de gerenciamento de projetos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

5. Em relação à capacidade dos gerentes de projetos do setor em relacionamentos 

humanos(negociação, liderança, conflitos, motivação, etc.), assinale a opção mais 

adequada: 

 

a. A quase totalidade de nossos gerentes é altamente avançada nesses aspectos 

há pelos menos 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

6. Em relação ao clima existente no setor, relativamente a gerenciamento de projetos, 

assinale a opção mais adequada: 
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a. O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural" no setor há, 

pelo menos, 2 anos. Os projetos são planejados de forma otimizada, com 

rapidez e eficiência e a execução ocorre em um clima de baixo stress, baixo 

ruído e alto nível de sucesso. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

7. Em relação ao programa de certificação PMP, IPMA ou equivalente para os 

gerentes de projetos do setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. A quantidade adequada e necessária de gerentes certificados foi atingida. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

8. Em relação às causas de fracasso dos projetos (atrasos, estouro de orçamento, não 

obediência ao escopo previsto, não atendimento de exigências de qualidade), tanto 

internas como externas ao setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Todas as causas foram mapeadas e ações de correção já são executadas com 

sucesso quase total há, pelo menos, 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

9. Em relação à informatização implantada no setor, assinale a opção mais adequada: 

 

a. Ela é totalmente adequada ao setor, aborda todos os aspectos necessários ao 

gerenciamento, pode ser utilizada por diferentes tamanhos de projeto e é 

utilizada rotineiramente durante todo o ciclo de vida de cada projeto há, pelo 

menos, 2 anos. 

e. O cenário existente não atende ao item a. 

 

10. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 

organização (ou com o planejamento estratégico), assinale a opção mais adequada: 

 

a. O alinhamento é de 100% há muito tempo (acima de 2 anos). 

e. O cenário existente não atende ao item a. 
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10. Apêndice A 

A IMPORTÂNCIA DAS LIÇÕES APRENDIDAS PARA MATURIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

LUCIANA SHIZUE MATSUGUMA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O que aprendemos na vida é adquirido do que vivemos, fracassos e/ou sucessos. 

Essa afirmação em gerenciamento de projetos mostra que o conhecimento daquilo que é 

adquirido no inicio, meio e fim do projeto é essencial para projetos futuros, ou seja, é 

um amadurecimento para o escritório de projetos. 

No contexto de projetos organizacionais, cada vez mais se utiliza equipes e 

métodos para garantir o término de acordo com os requisitos, custos e prazos esperados 

para aumentar a flexibilidade da empresa. Verifica-se, entretanto, que o conhecimento 

adquirido nos projetos não é reaproveitado. A cada projeto iniciado, a tendência é de 

"reinventar a roda", ao invés de aprender com as experiências de projetos anteriores. 

(PRADO e COHEN, 2012) 

 O presente artigo reflete sobre a importância das lições aprendidas para a 

maturidade do escritório de projetos.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O principal objetivo de todo projeto é criar valor para a organização. Esse 

objetivo envolve uma justificativa de negócio que permeia todo o projeto desde o seu 

início até o seu final. Comumente, partimos de um problema que precisamos resolver ou 

de uma oportunidade que desejamos aproveitar. Definidos os contornos da situação, o 

escopo do projeto e do produto serão elaborados para satisfazer os requisitos e restrições 

identificados. (TRENTIM, 2012) 

O melhor momento de para implantar um escritório de gerenciamento de 

projetos, é quando existe uma grande quantidade de projetos e estão em diversos níveis 

de maturidade. É necessário, antes de definir quais serão suas principais atribuições e 
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qual modelo irá seguir, a realização de uma avaliação do nível de maturidade dos 

projetos da empresa.(ERICEIRA e DISCINI, 2007).Para que esse processo seja viável, 

é exigido que as pessoas e organizações aprendam e mudem. (CARVALHO,1999) 

A mudança é considerada uma passagem de uma situação ou condição para 

outra. Quando é considerado o sentido de transformação, leva-se a idéia de processo, de 

movimento, de dinamismo. Nesse sentido a mudança significa a passagem de uma 

situação para outra, ou de um estado para outro. É algo que ocorre no tempo. É 

considerada profunda quando combinam alterações internas dos valores, aspirações e 

comportamentos das pessoas com alterações externas nos processos, estratégias, 

práticas e sistemas. Nesse tipo de mudanças ocorre aprendizagem, ela não realiza algo 

apenas e sim constrói a capacidade de mudança constante. (COHEN, 2003)  

A mudança requer especialização em gerenciamento de pessoas, gerenciamento 

de resultados e gerenciamento de mudança. 

Para isso é necessário saber o que precisa mudar no decorrer do tempo nos 

escritórios de projetos.  

Todos os grandes modelos de maturidade para projetos baseiam-se na proposta 

de níveis de maturidade, ou melhoria incremental. Isto se traduz em algo mais 

facilmente implementável nas companhias, uma vez que para se trabalhar o processo de 

maturidade dos projetos não se pode jogar fora toda a presente realidade. A escolha de 

um modelo de maturidade pode acelerar o nível de organização dos projetos, e deverá 

acompanhar, em longo prazo, todos os passos dos projetos da empresa, especialmente se 

o modelo estiver afinado com o posicionamento estratégico da diretoria e com o 

escritório de projetos (ERICEIRA e DISCINI, 2007). 

Como a escolha do modelo de maturidade, o ponto chave para o sucesso do 

amadurecimento esta no gerenciamento do conhecimento.  SABBAG (2009) diz que o 

conhecimento é informação compreendida que habilita a ação. Conhecimento é a soma 

do que é percebido, descoberto, validado e aprendido. 

O personagem principal para o gerenciamento do conhecimento, é o gerente de 

projetos que deve aprender com muita velocidade pois estará a frente de novos projetos. 

O hábito de registrar, analisar e comunicar as lições dará muito mais consistência a este 

aprendizado. É uma atividade participativa mas não delegável.(ROVINA, 2013) 

O aprendizado da equipe em futuros projetos similar será muito bom contar com 

pessoas que já tiveram experiências similares no passado. Reduz significativamente o 
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risco do projeto. Se tiverem participado de sessões de lições aprendidas, avaliando não 

somente as suas, mas as de outras pessoas, o risco será ainda menor. Considere como 

um treinamento vivencial e prático, pois é isto mesmo. (ROVINA, 2013)  

Mas o que são lições aprendidas? 

Lição Aprendida (Lesson Learned) é “a aprendizagem obtida no processo de 

realização do projeto. As lições aprendidas podem ser identificadas a qualquer 

momento. Também consideradas um registro do projeto, que será incluído na base de 

conhecimento de lições aprendidas” (PMI, 2008).  Portanto, um adequado registro de 

lições aprendidas permite o aprendizado organizacional, a criação de importantes ativos 

de conhecimento, o aumento real de maturidade no gerenciamento de projetos e o 

consequente aumento de resultados de negócio. ( ROVINA, 2013) 

No contexto de gestão de projetos, são narrativas que explicitam a aprendizagem 

obtida no processo de realização dos projetos. Estas experiências podem ser positivas ou 

negativas, e seus registros sistematizados são considerados ativos de processos 

organizacionais que revelam também a maturidade em gestão de projetos de uma 

organização (GOUVEIA, MONTALVÃO e BRITO, 2010; PMI, 2008 e KERZNER, 

2007). A documentação das lições aprendidas tem como principal função evitar a perda 

de conhecimento produzido pela equipe envolvida em sua execução, assim como evitar 

que erros cometidos sejam repetidos. 

Na prática, o registro das lições pode ser feito de muitas formas diferentes, sejam 

elas fichas, planilhas eletrônicas ou sistemas de informática desenvolvidos 

especificamente para esta finalidade. O que interessa é que as informações estejam 

disponíveis quando necessário, e que para cada lição, sejam documentadas algumas 

informações fundamentais, tais como atividade, tipo, situação, lição aprendida, ações 

preventivas e ações corretivas. O indispensável, é que, independente da forma como 

estejam registradas, elas sejam organizadas de forma racional e prática. De nada adianta 

registrar as lições e depois esquecê-las dentro de uma caixa qualquer, ou inseri-las de 

qualquer jeito em uma planilha eletrônica, sem nenhuma ordem, impossibilitando que se 

faça algum uso inteligente dessas informações. (ZAKAREWICZ, 2013) 

Caio Ruegg (2009) criou um guia para elaboração de lições aprendidas. Neste 

guia diz como preparar uma sessão de lições aprendidas, estas por sua vez são:  

 Incluir a sessão como parte da WBS do projeto. 
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 Definir um responsável pela condução e decidir quem deve fazer parte da 

sessão. Ao convocar a reunião, explicar os princípios das lições aprendidas. 

Enfatizar que é uma oportunidade de aprender com os acertos e equívocos e, 

principalmente, que o foco são os processos, não as pessoas. 

 Determinar o alcance que será coberto na sessão. Uma forma de fazê-lo é 

definir áreas como: Aspectos técnicos, Aspectos relacionados a gestão do 

projeto e Aspectos humanos, relacionados a equipe do projeto. 

 Incentivar os participantes a prepararem-se para a reunião. Pedir para que 

eles reflitam sobre suas experiências durante o projeto. Lembrar que as 

lições aprendidas também devem refletir o que foi bem sucedido. Distribuir 

um conjunto de perguntas abertas para iniciar esta reflexão, como: Que 

experiências importantes ocorreram durante o projeto? Que expectativas 

foram cumpridas e quais não? Aonde fomos bem sucedidos e por quê? 

(perspectiva interna, do negócio) Aonde fomos bem sucedidos e por quê? 

(perspectiva externa, do cliente) Aonde falhamos, por que e quais foram as 

conseqüências? (perspectiva interna, do negócio) Aonde falhamos, por que e 

quais foram às conseqüências? (perspectiva externa, do cliente) Houve 

imprevistos ou surpresa negativas / positivas? 

Após todo preparo para as lições aprendidas Caio (2009) sugere como conduzir 

essas lições aprendidas, as quais são: 

 Buscar criar uma atmosfera positiva para o intercambio de experiências. 

Enfatizar que a sessão é uma oportunidade de aprender com os acertos e 

equívocos. Lições aprendidas, não são positivas nem negativas, são 

construtivas. 

 Lembrar que o foco são os processos, não as pessoas. Motivar os 

participantes a não culpar as pessoas nem a empresa. A idéia é não se 

queixar sobre o passado, mas através das lições aprendidas, olhar para o 

futuro. 

 Explicar que para a lição aprendida ser significativa, ela deve ser bem 

estruturada. Um modelo consistente deve possuir 4 elementos: 

1. O evento - (O que ocorreu?) 

2. A(s) causa(as) – Por que ocorreu?) 

3. O impacto (Qual foi a conseqüência?) 
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4. O futuro (Qual é a sugestão para os próximos projetos?) 

 Utilizar as perguntas distribuídas como ponto de partida. 

 Começar identificando o que foi bem sucedido. 

 Encorajar a participação através de perguntas a todos os participantes. 

 Utilizar flipcharts e documentar as contribuições em Post-its. 

 Com a equipe, agrupar as contribuições por temas. 

 Propor um título para os temas identificados junto com os participantes. 

 Não esquecer que as lições aprendidas podem ser utilizadas por pessoas 

que não estão familiarizadas com o projeto. Portanto, ao final, para cada 

Lição Aprendida elaborada perguntar: Alguém alheio ao projeto 

entenderá o significado do que foi escrito? 

Filho, Silva e Pousa (2007) evidenciam aspectos que devem ser ponderados na 

construção do aprendizado. Dentre eles, destacam-se: orientação ao acesso à base de 

conhecimento; segurança e proteção; comunicação; disseminação do conhecimento; 

atualização e gestão de conteúdos; competências essenciais, e ferramentas. Para os 

autores, a medição de resultados depende do alinhamento dos indicadores aos objetivos 

estratégicos da empresa, bem como dos recursos e processos disponíveis. 

Baseado nas lições aprendidas dos projetos é preciso fazer mudanças 

organizacionais para que os erros não voltem a ocorrer ou que fatos positivos sejam 

mais prováveis de se repetir. Significa melhorar processos, documentos, contratos, 

políticas, ferramentas, desenvolver pessoas, etc. (ROVINA, 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Nesse item é abordado o procedimento metodológico utilizado para obter as 

informações necessárias sobre lições aprendidas para maturidade dos escritórios de 

projetos.  

A pesquisa é bibliográfica, feita através de leitura de livros, artigos, monografias 

sobre lições aprendidas, maturidade no gerenciamento de projetos, que tem como 

objetivo criar uma base de conhecimento para a análise da importância das lições 

aprendias para a maturidade do escritório de projetos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Com a revisão bibliográfica é possível perceber que o escritório de projetos é 

essencial para o sucesso dos projetos desenvolvidos nas empresas. A escolha da 

metodologia de gerenciamento de projetos  e bem difundida como parte cultura da 

empresa faz a diferença.  

Mas é importante lembrar que as metodologias por si só, a estrutura 

organizacional, burocracias não podem deixar que o conhecimento  das experiências 

sejam elas fracassos ou sucesso são importantes lições de aprendidas.  

Essas lições são documentos importantes, pois são conhecimentos que levam a 

comunhão dos fracassos e sucessos do projeto independente da área.  Lições aprendidas 

são informações compreendidas que habilita a ações, pois são conhecimentos 

percebidos, descritos e aprendidos. 

Ao adotar o registro das lições aprendidas, a empresa está dando um passo 

importante para o crescimento da equipe, que lidou com situações difíceis, mas também 

com acertos e sucessos. A base histórica crescerá, assim como a capacidade da equipe, 

com o registro das boas e más experiências que, se estiverem organizadas e 

estruturadas, servirão como preciosa ferramenta para melhora dos serviços prestados e 

eficiência organizacional. 
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