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RESUMO

Este presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso que tem como base
uma empresa multinacional do setor elétrico de grande porte que amargou prejuízos em seus
projetos em decorrência de falhas no orçamento, erros nos projetos de engenharia, erros na
execução de obra, falhas de comunicação, ineficiência no controle do avanço econômicofinanceiro, falta de registro das lições aprendidas, entre outros. Diante deste cenário
apresentado, foi aplicado o método OPM3 em 04 departamentos chaves da empresa,
Engenharia, Suprimentos, Financeiro e Contratos para determinar o seu nível de maturidade
em gerenciamento de projetos, e a partir do resultado propor ações para elevação do nível de
maturidade da empresa com foco na melhoria do resultado dos projetos e alinhamento com os
objetivos estratégicos da alta Direção.
Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos, Nível de Maturidade, Método OPM3, Modelos de
Maturidade.

ABSTRACT

This present work aims at presenting a case study that is based on a multinational electrical
company large that suffered losses in their projects because of flaws in the budget, errors in
project engineering, project execution errors, failures communication, inefficiency in controlling
the financial and economic advancement, failure to record lessons learned, among others.
Given this scenario presented, we applied the method OPM3 in 04 key departments of the
company, Engineering, Procurement, Finance and Contracts to determine your level of maturity
in project management, and as a result the proposed actions to increase the maturity level of
the company focused on improving the results of projects and alignment with the strategic goals
of Board.
Keywords: Project Management, Maturity Level, Method OPM3, Maturity Model.
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais os projetos tendem a crescer em importância para as

organizações, e quanto mais alinhados estiverem aos negócios das empresas,
certamente, mais vantagens estas obterão na competição.
Investir na adoção de maturidade em gerenciamento de projetos está sendo
uma preocupação estratégica, nas diversas lideranças empresariais. Isto pode ser
percebido pelo crescimento de interessados em entender e se profissionalizar em
gerenciamento de projetos. As instituições, preocupadas em disseminar a disciplina de
gerenciamento de projetos e promover a profissão do gerente de projetos, no mundo,
se expandem.
Deve-se

considerar

também

que

a

utilização

de

metodologias

de

gerenciamento de projetos permite que com o passar do tempo se tenha uma base
histórica de dados, com o registro e documentação de todas as fases do projeto. O
que é benéfico para a organização avaliar seu desempenho e estabelecer metas como
redução de custos e melhora na qualidade, utilizando como base suas próprias
informações.
A maioria das organizações, de qualquer natureza, dá cada vez mais
importância ao Gerenciamento de Projetos tendo em vista seus resultados. Hoje,
todos compreendem as diferenças entre Projetos e o trabalho rotineiro e sabem que
estas mesmas diferenças exigem abordagens distintas e específicas para que ambos,
projetos e rotina, alcancem suas metas e as superem (Prado & Archibald et al.;
Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos, 2010).
Segundo Oliveira (2005), um modelo de maturidade funciona como um guia
para a organização, de tal maneira que ela possa localizar onde está e como está,
“espelhando-se” nele para, em seguida, realizar um plano para que ela possa chegar a
algum ponto melhor do que o atual, na busca da excelência.
Vale ressaltar que administrar projetos com sucesso não é uma prática
constante e simples, é muito mais que adotar um guia referencial. É preciso
planejamento e visão de conjunto. São muitos os motivos que levam as empresas a
tomarem decisões pouco efetivas em relação ao gerenciamento dos seus projetos: a
falta de conhecimento sobre o assunto e a inexistência de procedimentos e métodos,
são dois exemplos que podem ser citados.
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Segundo Kerzner, os resultados da simples utilização do gerenciamento de
projetos, sem controle e padronização pode ser representado por uma sucessão de
erros e fracassos, fazendo com que a empresa passe por um lento e duro aprendizado
mediante as ações de seus próprios erros e não mediante os erros e as melhores
práticas de outras empresas. Ou seja, sem a avaliação do grau de padronização, do
nível de eficiência e da eficácia de sua metodologia, mesmo que por um longo tempo,
a simples utilização do gerenciamento de projetos não eleva o nível de excelência da
empresa com relação ao gerenciamento de projetos.
Um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos busca fornecer
suporte para que a organização possa definir, avaliar e desenvolver seus processos
de gerenciamento de projetos, objetivando atingir vantagens competitivas num
mercado onde a concorrência está cada vez mais acirrada. A adoção de um modelo
de maturidade seria o diferencial favorável para o desempenho da empresa (O. P.A.
Rosina; Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Niterói, 2010).

1.1 Situação Problema/Contextualização

O presente trabalho se refere a um estudo de caso sobre uma empresa que
estava insatisfeita com os resultados atingidos pelos seus projetos, em virtude de
falhas no orçamento, erros de engenharia, erros de execução de obra, falhas de
comunicação, ineficiência no controle do avanço econômico-financeiro, desvio de
cronograma e falta de registro das lições aprendidas.
A Gestão de Projetos é conhecida há muitos anos nas organizações
internacionais. No Brasil, inúmeras empresas privadas já adotam essa metodologia
almejando melhores resultados decorrentes de uma gestão mais eficiente e eficaz.
Esse fato vem impondo inovações, tanto nos modelos de gestão como na adoção de
estratégias que resultem em facilitadores da governança e gerem maior eficiência na
execução, controle e consecução dos resultados previstos.
Dessa constatação emana a questão problema motivadora deste estudo, que
é: qual o nível de maturidade de uma empresa, como medir o nível de maturidade e
como promover a elevação deste nível?

16

1.2 Objetivos
Os objetivos desta pesquisa foram divididos em geral e específicos os quais
são sumarizados nas subseções a seguir.

1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é determinar o nível de maturidade atual em
gerenciamento de projetos da empresa XYZ e a partir desta avaliação, propor as
ações a serem seguidas para elevar o nível de maturidade em gerenciamento de
projetos com foco para melhora do resultado da empresa e consequentemente
alinhamento com os objetivos estratégicos da Diretoria.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Analisar o referencial teórico sobre modelos de maturidade em gerenciamento
de projetos;

•

Definir a metodologia que será aplicada para análise do nível de maturidade;

•

Aplicar o questionário na empresa para análise de sua situação atual;

•

Apresentar os resultados obtidos;

•

Propor as ações a serem seguidas de acordo com o modelo escolhido para
elevar o nível de maturidade encontrado.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este estudo está organizado da seguinte maneira.
O capítulo 2, denominado Revisão da Literatura, faz uma releitura de artigos e
trabalhos publicados referentes ao assunto.
O capítulo 3, denominado Metodologia, descreve os procedimentos adotados
para a coleta e tratamento dos dados, como foi realizada a análise da maturidade e
geração dos resultados.
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O capítulo 4, denominado Resultados, mostrará a aplicação prática da
avaliação do modelo de maturidade em diversos setores e a apresentação dos
resultados obtidos. Neste capítulo também serão propostos passos a seguir para
obtenção da melhoria da maturidade em gerenciamento de projetos.
O capítulo 5, denominado Conclusão, analisa os resultados e faz recomendações para
elevar nível de maturidade da empresa analisada.

2

REVISÃO DA LITERATURA
Não há atualmente um consenso em relação a um modelo específico que possa

servir de referência para identificar a real maturidade de uma empresa.
E por que medir é tão importante? Primeiro, porque ― não se gerencia, o que
não se mede. Depois para estabelecer uma meta de melhoria, ou seja, buscar ampliar
o sucesso, chegar aos melhores resultados. Sabe-se e cada vez mais se comprova
isto, que há uma relação direta entre Maturidade em gerenciamento de Projetos e o
sucesso destes projetos em termos de prazo, custo, qualidade, segurança, moral,
aprendizado e conhecimento (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em
Gerenciamento de Projetos, 2010).
Quando se analisa a situação atual das empresas que tocam projetos em todo o
mundo vai se constatar que, na maioria das organizações, os valores médios de
sucesso estão abaixo do esperado e têm como consequência prejuízos, perda de
market-share, baixa competitividade, clientes insatisfeitos, stress, etc. A maturidade
média das organizações brasileiras em 2010 foi de 2,61, em uma escala de 1 a 5,
onde 1 representa inexistência de boas práticas e 5 significa o atingimento da
excelência (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento
de Projetos, 2010).
Os modelos de maturidade em gestão de projetos foram inspirados em Humphrey
(1989), que identificou níveis de maturidade de processo de desenvolvimento de
projetos de tecnologia da informação baseando-se, sobretudo, nas atitudes gerenciais
encontradas nas empresas. Dessa concepção e da avaliação de vários estudiosos, de
que a maturidade em gerência do processo de desenvolvimento de competências tem
um caráter gradativo, deriva o conceito de maturidade em gestão de projeto. Paulk et
al. (1995) identificaram as características que diferenciam as organizações imaturas
das maduras, conforme consta na tabela abaixo:
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Organizações Imaturas

Organizações Maduras

Ad hoc, processo improvisado por
profissionais e gerentes.

Coerente com as linhas de ação, o trabalho é
efetivamente concluído.

Não é rigorosamente seguido e o
cumprimento não é controlado.

Definido, documentado e melhorado
continuamente.

Altamente dependente dos
profissionais atuais.

Com o apoio visível da alta administração e de
outras gerências.

Baixa visão do progresso e da
Bem-controlada, fidelidade ao processo é objeto
qualidade.
de auditoria e de controle.
A funcionalidade e a qualidade do
produto podem ficar
São utilizadas medições do produto e do
comprometidas para que prazos
processo.
sem cumpridos.
Arriscado do ponto de vista do
Uso disciplinado da tecnologia.
uso de nova tecnologia.
Custos de manutenção
excessivos.
Qualidade difícil de prever.
TABELA 1: Organizações Imaturas versus Organizações Maduras.
FONTE: Adaptado de Carvalho, et all; Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de
maturidade em gestão de projetos, 2005.

Com o aumento da importância da maturidade e da necessidade de crescimento
contínuo por meio da melhoria da qualidade e da eficiência na entrega dos projetos, no
maior controle dos processos internos, na redução dos custos e retrabalhos, no
aumento da satisfação do cliente e sua fidelização, etc. (O. P.A. Rosina; Avaliação da
Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Niterói, 2010).
No caso de gerenciamento de projetos, diversas pesquisas e estudos realizados nos
últimos anos têm demonstrado que maturidade e sucesso realmente caminham juntos.
Conforme pode ser demonstrado na figura abaixo que é resultado de uma pesquisa
para projetos da categoria Desenvolvimento de Novos Produtos
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FIGURA 1: Maturidade e Sucesso
Fonte: (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos,
2010.

A Figura 1 mostra, por exemplo, que as organizações que estão no nível 1
possuem um nível de sucesso de 60%, ou seja, 60% de seus lançamentos de novos
produtos são bem sucedidos. Outra interpretação para o mesmo gráfico é que, se uma
organização está no nível 4, existe uma expectativa de que seu nível de sucesso seja
de 80%. Este assunto é um pouco mais amplo, mas, por ora, pode-se dizer que para
outras categorias de projetos a Figura 1 adquire diferentes formatos. É possível ainda
acrescentar que as diferentes curvas para as diferentes categorias de projetos têm os
seguintes aspectos em comum com a Figura 1: Conforme se atinge o nível 5, o índice
de sucesso se aproxima de 100%. Para valores próximos de 4 o nível de sucesso é
próximo de 80% (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em
Gerenciamento de Projetos, 2010).
Na Figura 2 é apresentado um exemplo genérico dos benefícios obtidos pela
evolução nos níveis relativamente ao gerenciamento de prazos de planejamento e de
execução de projetos:
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.
FIGURA 2: Maturidade e Sucesso
FONTE: (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos,
2010.

Com base na pesquisa feita em 2010 sobre maturidade em projetos, mostrou-se que
somente 11% das organizações que participaram da pesquisa estão nos patamares de
excelência.

FIGURA 3: Maturidade e Sucesso
FONTE: (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos,
2010.

Empresas de alta competência em executar projetos assumem maiores riscos.
Eventualmente a aceitação de grandes desafios pode levar ao fracasso, mas, por
aceitarem desafios que outras empresas normalmente não ousariam, quando elas
conseguem sucesso conseguem também um fantástico fator competitivo para aquele
produto/serviço: saem na frente de todas as outras.
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As conclusões anteriores são importantíssimas e devem ser detidamente
avaliadas pelo leitor deste texto. Certamente esta será uma das estratégias que as
organizações vão perseguir nos próximos anos: aumentar a maturidade em
gerenciamento de projetos (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em
Gerenciamento de Projetos, 2010).

2.1 MODELOS DE MATURIDADE:

A crescente busca pela utilização do gerenciamento de projetos enquanto
diferencial estratégico no mercado atual e, mais recentemente, a procura pelo
gerenciamento de projetos formal e estruturado, como parte da estratégia competitiva
da organização, associadas à popularização do termo maturidade, justificam o
conceito de maturidade em gerenciamento de projetos e a existência dos modelos de
maturidade em gerenciamento de projetos. Existem atualmente diversos modelos de
maturidade no mercado, sendo que a maioria deles está alinhada a um guia de
conhecimento, que é utilizado como medida comparativa na avaliação do nível de
maturidade da organização.
De acordo com Oliveira (2006) a avaliação dos modelos de maturidade pode
levar em consideração os seguintes pontos: disponibilidade, formato do questionário,
avaliação, aderência ao planejamento estratégico e plano e medição de melhorias.
Juntamente com o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos,
surgiram os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos. Existem hoje
diversos modelos de maturidade que indicam caminhos pelos quais a implementação
de padrões pode tornar uma organização mais produtiva e competitiva. Todos se
utilizam normalmente de quatro ou cinco passos para medir a capacidade em
gerenciamento de projetos de uma organização (O. P.A. Rosina; Avaliação da
Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Niterói, 2010).
Diversos modelos surgiram na busca do crescimento organizacional, entre eles
podemos citar:
•

CMMI - Capability Maturity Model – específico para a indústria de software. É o
precursos dos modelos de maturidade.
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•

Prado-MMGP – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos,
Desenvolvido por Darci Prado;

•

OPM3 – Criado pelo PMI;

•

KPMMM – Kerzner Project Management Maturity Model – Criado por Dr.
Harold Kerzner. Modelo com bastante aderência nas empresas do Brasil.

Conforme pode ser observado na figura abaixo – pesquisa Benchmarking Brasil 2007
– estes modelos são os mais presentes nas empresas. Vale ressaltar que esta
pequisa foi realizada por vários profissionais de todo o pais, representando suas
respectivas seções regionais do PMI, com vistas a possibilitar as organizações
compartilhar informações e experiências que podem ajuda-las a agir para melhorar
seu desempenho no gerenciamento de projetos (D.Andre, B. Vera.; Maturidade em
Gestão de Projetos: Visão Geral).

FIGURA 4: Modelos de maturidade de gerenciamento de projetos mais utilizados.
Fonte: Pesquisa de Benchmarking Brasil 2007.
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2.1.1 CMMI – Capability Maturity Model Integration

O CMMI foi criado pelo Softwre Engineering Institute, está dividido em cinco níveis:
inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado. Estes níveis
estão divididos em áreas de processo e estas em dois conjuntos de metas: especificas
e genéricas, sendo que as metas genéricas ainda se dividem em quatro categorias
enquanto as especificas focam o negócio da empresa (Neves et al. Modelos de
Maturidade na Gestão de Projetos, Revista TecHoje).
Em geral, o primeiro nível (inicial) é caracterizado por um processo informal em que os
projetos habitualmente ultrapassam os prazos e custos originais. Processos em geral
ad hoc e caóticos.
No segundo nível (repetível), implantam-se os conceitos de gerenciamento básico de
projeto, em que novos projetos, similares a outros já realizados, são desenvolvidos
com o cumprimento dos prazos.

Requisitos são gerenciados e processos são

planejados, executados, medidos e controlados.
O terceiro nível (definido) é marcado pela existência de um processo definido padrão
da organização, a partir do qual se desdobram todos os métodos e procedimentos
para a realização dos projetos. Processos são bem caracterizados e entendidos e são
descritos por padrões, procedimentos, ferramentas e métodos.
No quarto nível (gerenciado), os processos e produtos são quantitativamente
controlados. Seus processos são controlados usando técnicas estatísticas ou
quantitativas.
Por fim, o quinto nível (de otimização) caracteriza-se pela institucionalização do
modelo de maturidade, podendo a empresa gerar, então, um processo de melhoria
contínua. Processos são continuamente melhorados baseando-se no entendimento
estatístico das causas comuns de variação.
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FIGURA 5: Níveis de Maturidade do CMMI.
Fonte: Adaptada de Weinberg (1993) e Pauk et al. (1995).

A representação por estágios oferece uma abordagem estruturada e sistemática para
a melhoria de um estágio por vez. Atingir um estágio significa que uma estrutura de
processo adequada foi estabelecida como base para o próximo estágio.
Segundo Oliveira 2010, o CMMI pode ser definido como:
•

Conjunto de melhores práticas;

•

Método comprovado de melhoria de processos na organização;

•

Um framework para organizar e priorizar as atividades de melhoria;

•

Suporte para a coordenação de atividades multidisciplinares que são
necessárias para se constituir um produto ou serviço com sucesso;

•

Uma forma de garantir o alinhamento entre as atividades de melhoria de
processo e os objetivos de negócio da organização.

Resumindo, o modelo é organizado em áreas de processo que por sua vez são
arranjadas em áreas de conhecimento e níveis de maturidade. Atingir um certo nível
de maturidade significa implementar todas as atividades deste nível adicionadas de
todas as atividades dos níveis anteriores. As áreas de processo possuem também
práticas específicas que conduzem aos resultados previstos no modelo e metas
específicas que avaliam se os processos seguem os requisitos do CMMI. O modelo
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ainda prevê práticas e metas genéricas que abrangem várias áreas de processo (L.P.
Alessandro, F.C.N.A. Luiz, G.G. Helder.; Maturidade em Gerenciamento de Projetos e
Desempenho dos Projetos, 2007).

2.1.2 KPMMM - Kerzner Project Management Maturity Model

Embora o KPMMM se diferencie do CMMI em vários aspectos, sua estrutura também
contempla instrumentos de benchmarking para medir o progresso da organização ao
longo do modelo de maturidade. Neste modelo, detalham-se cinco níveis de
desenvolvimento: linguagem comum, processos comuns, metodologia singular,
benchmarking e melhoria continua (Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise
de dois modelos de maturidade em gestão de projetos, São Paulo, 2005)
Neste modelo o autor propõe um modelo de análise da maturidade de gestão de
projetos nas empresas por meio de cinco níveis com conceitos similares ao CMMI.
Nível 1 – Linguagem Comum:

É o nível em que a organização reconhece a

importância do gerenciamento de projetos como metodologia útil para atingir sucesso
em projetos. Neste nível, em geral a organização sente a necessidade de ter um bom
entendimento e conhecimento básico na disciplina, com condições, ao menos, para
estabelecer uma terminologia.
Nível 2 – Processos Comuns:

Refere-se ao reconhecimento da organização da

necessidade de estabelecimento de processos comuns para projetos. Os projetos
comuns visam repetir o sucesso obtido de um projeto para todos os outros na
organização.
Kerzner identifica um ciclo de vida genérico no nível 2, constituído de cinco fases:
Embrionária, reconhecimento da alta administração, reconhecimento da média
gerencia, crescimento e maturidade.
A fase embrionária refere-se ao reconhecimento da importância do gerenciamento de
projetos para a empresa. Já a fase de reconhecimento da alta direção pode ser
avaliada pelos seguintes pontos: visibilidade em termos de suporte; entendimento da
disciplina de gerenciamento de projetos; estabelecimento de pateocinador no nível
executivo; e postura favorável na mudança da forma de fazer negócios. As principais
características da terceira fase referem-se a apoio e comprimetimento da gerência da
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linha de linha à gestão de projetos, no que concerne ao cumprimetno de objetivos e à
liberação dos recursos necessários à condução dos projetos. A fase de crescimento é
caracterizada pelo desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento de
projetos pela empresa e pelo comprometimento com as atividades de planejamento. A
última fase, a de maturidade, refere-se ao desenvolvimento de um sistema formal de
controle gerencial que integre rcustos e prazos, além do desenvolvimento de um
programa educacional com o intuito de aumentar as competências em gerenciamento
de projetos na empresa (Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise de dois
modelos de maturidade em gestão de projetos, São Paulo, 2005)
Nível 3 – Metodologia Singular: É quando a organização reconhece a possibilidade de
obter sinergia dada a combinação de várias metodologias dentro de uma única, sendo
que seu eixo central é o gerenciamento de projetos.
Nível 4 – Benchmarking: É formado por um processo contínuo de comparação das
práticas de gerenciamento de projetos desenvolvidas por uma organização, com
outras. O objetivo desta fase é a obtenção de informações que ajudem a organização
a melhorar seu desempenho.
Nível 5 – Melhoria Contínua: É aproveitada a informação aprendida, advinda do nível
anterior (benchmarking) para implementar as mudanças necessárias visando o
melhoramento contínuo nos processos de gerenciamento de projetos.
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FIGURA 6: KPMMI
FONTE: Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de maturidade
em gestão de projetos, São Paulo, 2005

Kerzner conceitua a maturidade em gerenciamento de projetos como a implementação
de uma metodologia padrão e processos acompanhados com alta probabilidade de
sucesso repetitivo. Cabe à organização a busca por padronizar, capturar, reter e
disseminar a cultura e melhoria contínua das suas melhores práticas gerenciais, com o
objetivo de atingir a maturidade em gerenciamento de projetos.
A forma de avaliação de maturidade no modelo KPMMM é feita por meio de um
questionário com 183 questões de múltipla escolha. Essas questões são divididas em
cinco etapas: a primeira contém as 80 primeiras questões; a segunda compreende as
20 seguintes; a terceira etapa é composta pelas outras 42 seguintes e a quinta
engloba as 16 últimas questões.
Kerzner ressalta que quando se fala sobre níveis de maturidade geralmente se pensa
que o processo deve ser em sequência e, segundo o mesmo, esta visão não está
totalmente correta, uma vez que pode existir a sobreposição dos níveis de maturidade
numa organização.
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Essa sobreposição depende da quantidade de riscos que a organização pretende
tolerar. Contudo, não pode haver alteração na ordem que os níveis devem ser
completados.
Na implantação de um modelo de maturidade existem riscos associados ao impacto
sobre a cultura organizacional, ou seja, qual o grau de dificuldade para atingir a
excelência no gerenciamento de projetos por nível.
Podem ocorrer riscos em cada nível do KPMMM. O nível 3 é o que apresenta maiores
dificuldades de ser alcançado pois é o que necessita de maiores mudanças na cultura
corporativa, enquanto os níveis 1 e 2 apresentam graus médios de dificuldade e os
níveis 4 e 5 apresentam baixo grau de dificuldade para serem alcançados, conforme
quadro abaixo.
Nível do KPMMM

Dificuldade

1 – Linguagem Comum

Médio

2 – Processos Comuns

Médio

3 – Metodologia Singular

Alto

4 – Benchmarking

Baixo

5 – Melhoria Contínua

Baixo

TABELA 2: Grau de dificuldade para atingir excelência em GP
Fonte: Adaptado de Kerzner

2.1.3 OPM3
Desenvolvido sob a administração do PMI, o OPM3 (Organizatinal Project
Management Maturity Model) é um padrão diferente de qualquer outro modelo ou
ferramenta disponível atualmente. O OPM3 desenvolve um ciclo continuado de
aperfeiçoamento do conhecimento, da avaliação e da melhoria. Projetado para ser de
fácil entendimento e uso, ele é escalável, flexível e personalizável.
Funciona com a maioria dos programas de qualidade existente com o objetivo de
conciliar as diferentes necessidades e metas organizacionais.
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A sigla OPM3 introduz os termos organizacional e maturidade. O primeiro aumenta o
domínio do trabalho, saindo do contexto do projeto em si, que é o assunto do PMBoK.
O segundo termo sugere que as capacidades devem crescer durante o tempo com o
objetivo de atingir sucesso em gerenciamento de projeto. O PMI (2003) sugere, ainda,
que o termo maturidade pode ser entendido como o desenvolvimento total ou uma
condição perfeita, bem como implica mudança, uma progressão, ou passos em um
processo. O modelo propõe que a análise das fases do ciclo de vida seja feita nos
seguintes construtos: projeto, programa e portfolio. Para essas dimensões foram
propostos níveis, considerando-se padronização, medições, controle e aprimoramento
contínuo. A partir desses elementos, define-se a maturidade organizacional em
gerenciamento de projetos, verificados pelas capacidades e pelos resultados
comprovados (Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de
maturidade em gestão de projetos, São Paulo, 2005).
Segundo Schlichter 2001, A idéia de criar um modelo de maturidade em
gerenciamento de projetos que fosse padrão do PMI® (Project Management Institute)
ocorreu em maio de 1998, com a constituição de uma equipe de projetos visando
discutir as principais capacitações inerentes a um gerenciamento de projetos
organizacional; Esse conjunto de capacidades deveria ser desenvolvido tendo-se
como premissa o entendimento das estratégias de negócios da organização. O
OPM3™ foi desenvolvido com a incorporação de resultados de diversas pesquisas
sobre as melhores práticas, aderentes às necessidades de gerenciamento de projetos,
identificadas em vários países.
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FIGURA 7: Modelo OPM3
FONTE: Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de maturidade
em gestão de projetos, São Paulo, 2005

O OPM3 possui diversas formas de classificar a maturidade em gerenciamento de
projetos de uma organização. Essa perspectiva com múltiplas visões provê à
organização mais flexibilidade e melhor suporte no processo de tomada de decisões,
assim como no planejamento de melhorias a serem implementadas (L.P. Alessandro,
et al.; Maturidade em Gerenciamento de Projetos e Desempenho dos Projetos 2007)
As classificações encontradas no modelo referem-se a: dimensões, domínios, grupos
de processos de gerenciamento de projetos e estágios de melhoria de processos.
O OPM3 é organizado em três dimensões interligadas (PMI, 2003):
•

Conhecimento: Explica a importância do gerenciamento de projetos no nível
organizacional e como a maturidade organizacional em gerenciamento de
projetos pode ser alcançada. Relacionado com as melhores práticas e
como utilizar o modelo.

•

Avaliação: Método de avaliação das melhores práticas e capacidades.

•

Melhoria: Define a sequencia de capacidades a serem desenvolvidas
agrupadas às melhores práticas.
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O ciclo de aplicação do modelo em uma organização é composto por cinco passos:
Preparação para Avaliação; Avaliação; Planejamento das Melhorias; Execução das
Melhorias e Repetição do Processo.

FIGURA 8: Ciclo do OPM3
Fonte: (O. P.A. Rosina; Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Niterói, 2010).

Os passos do ciclo de aplicação do OPM3 são:
•

Passo 1 (Conhecimento) – Preparação para avaliação (introdução ao
gerenciamento de projetos ou linguagem comum): não há apoio para o
gerenciamento de projetos. O uso das práticas de gerenciamento de projetos
na organização são praticamente inexistentes. Não há interesse no sentido de
reconhecer quais são os benefícios advindos da utilização das práticas de
gerenciamento de projetos. E quando existe algum reconhecimento, é
meramente para atender requisitos determinados por algum cliente na
contratação dos serviços da organização.

•

Passo 2 (Avaliação) – Execução da avaliação (processos comuns): existe
alguma percepção a cerca dos benefícios obtidos com o gerenciamento de
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projetos. São percebidas as necessidades de implementar processos e
metodologias que suportem o gerenciamento de projetos. Reconhece-se a
importância de se adquirir conhecimentos em gerenciamento de projetos. O
gerenciamento de projetos é feito para o escopo, tempo e custo.
•

Passo 3 (Melhoramento) – Planejamento dos melhoramentos (metodologia
única ou padronização do gerenciamento de projetos): os processos estão
integrados e existe apoio da alta gerência. São utilizadas metodologias de
gerenciamento de projetos baseadas em guidelines e checklists. O treinamento
em gerenciamento de projetos é contínuo. O gerenciamento de projetos faz
parte da cultura da empresa e seus benefícios são reconhecidos.

•

Passo 4 (Melhoria) – implementação dos melhoramentos (processo de
Benchmarking):

é

obrigatoriamente

estabelecido

um

escritório

de

gerenciamento de projetos e este é dedicado ao aprimoramento contínuo dos
processos. São feitas aferições (benchmarking) que abrangem os aspectos
quantitativos e qualitativos dos projetos.
•

Passo 5 (Melhoria) – repetição do processo (gerenciamento de projetos
otimizado ou melhoria contínua): são documentadas e aproveitadas as lições
aprendidas de um projeto para outro. Existe planejamento estratégico contínuo
para o gerenciamento de projetos.

As três dimensões do modelo OPM3 são o domínio do gerenciamento, o estágio do
processo de aperfeiçoamento e os processos de gerenciamento de projetos. O
domínio do gerenciamento refere-se ao nível de gerenciamento de projetos de uma
organização. O gerenciamento pode ocorrer em três níveis (O. P.A. Rosina; Avaliação
da Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação
e Comunicação, Niterói, 2010).
•

Projeto – esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado único.

•

Programa – grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado
para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles
fossem gerenciados individualmente.

•

Portfólio – coleção de projetos e/ou programas e atividades de rotina que são
agrupados para facilitar o seu gerenciamento efetivo de modo a atingir os
objetivos estratégicos da organização. Os projetos e/ou programas não
necessariamente são interdependentes dentro de um mesmo portfólio.
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O OPM3 diagnostica o nível de maturidade em gerenciamento de projetos de uma
organização por meio da aplicação de um questionário com 151 perguntas. Existe um
software que suporta a aplicação do questionário. O modelo provê uma base com 600
melhores práticas a serem sugeridas. Com base nas respostas do questionário, o
modelo identifica o nível geral de maturidade da organização (numa escala contínua
de 0 a 100%) e categoriza as melhores práticas (best practices) em dois grupos: as
que já estão sendo adotadas e as que não estão sendo adotadas (e poderão ser
desenvolvidas) pela organização. O diagnóstico também identifica o nível de
maturidade em gerenciamento de projetos para cada um dos domínios (PPP), para os
estágios de melhoria de processos (SMCI) e para os domínios (PPP) em relação aos
estágios de melhoria de processos (SMCI) (L.P. Alessandro, et al.; Maturidade em
Gerenciamento de Projetos e Desempenho dos Projetos 2007).

2.1.4 MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos)

De acordo com Prado (2008), este modelo apresenta cinco níveis de maturidade:
Inicial; Conhecido; Padronizado; Gerenciado e Otimizado. Para cada um dos cinco
níveis de maturidade em gerenciamento de projetos, o modelo apresenta seis
dimensões

(ou

aspectos

fundamentais)

da

maturidade:

Conhecimento

de

gerenciamento; Uso prático de metodologias; Informatização; Relacionamentos
humanos; Estrutura organizacional e Alinhamento com os negócios da organização.
Este modelo deve ser aplicado separadamente a cada setor de uma mesma
organização e assim verifica-se que uma organização pode possuir setores com
diferentes níveis de maturidade.
As dimensões são detalhadas no seguinte formato:
•

Conhecimentos de Gerenciamento – nesta dimensão estão contidos os
conhecimentos de gerenciamento de projetos e os conhecimentos de outras
práticas de gerenciamento empregadas habitualmente na empresa. Esses
conhecimentos devem estar difundidos nos setores que estão envolvidos com
projetos.

•

Uso de Metodologia – uma metodologia de gerenciamento de projetos contém
uma série de passos e rituais a serem seguidos para garantir a aplicação
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correta dos métodos, técnicas e ferramentas, de preferência, deve existir uma
metodologia única na empresa.
•

Informatização – nesta dimensão é necessário ter um Sistema de
Gerenciamento de Projetos pois vários aspectos da metodologia necessitarão
estar informatizados; esse sistema pode ser desenvolvido ou adquirido.

•

Estrutura Organizacional – para maximizar os resultados e minimizar os
conflitos, é necessário que a estrutura organizacional seja a mais adequada
possível.

•

Relacionamentos Humanos – a motivação é essencial para que as pessoas
executem seu trabalho da melhor maneira possível. Conflitos entre os
integrantes das equipes afetam o trabalho desenvolvido e prejudicam de
alguma forma a empresa.

•

Alinhamento com os negócios – é fundamental que os projetos estejam
alinhados com os negócios da empresa.

De acordo com Prado (2008), os cinco níveis de maturidade e a definição do estágio
da organização podem ser descritos da seguinte maneira:
Nível 1 – Inicial (Embrionário ou ad hoc):
A empresa está no estágio inicial de gerenciamento de projetos, não houve
efetivamente nenhum esforço coordenado para implementação de gerenciamento de
projetos. Os projetos são executados isoladamente por iniciativas individuais.
Praticamente não há planejamento, uso incompleto de metodologias, técnicas e
ferramentas e o controle é inexistente. Não existem procedimentos padronizados e
consequentemente as possibilidades de atraso, quebra de orçamento, alterações no
escopo e insatisfação s são grandes.
Nível 2 – Conhecido
Os esforços estão direcionados ao estabelecimento de uma linguagem comum para o
gerenciamento de projetos. Percebe-se melhor a necessidade de se efetuar
planejamento, padronização e controle e, em algumas iniciativas isoladas, alguma
melhoria é percebida. Neste nível cria-se um cenário onde os múltiplos projetos da
organização podem ser gerenciados de forma agrupada; em contrapartida, a
inexistência de uma metodologia propicia uma dispersão no uso dos conhecimentos.
Nível 3 – Padronizado
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Ocorre a implantação de uma plataforma para gerenciamento de projetos, ou seja,
utilização de um modelo padronizado com base em uma metodologia, recursos de
software e estrutura organizacional. Através de uma estrutura organizacional
adequada procura-se efetuar um alinhamento com as estratégias organizacionais. Os
processos de planejamento e controle são praticados pelos principais envolvidos e
tenta-se obter o maior comprometimento dos mesmos. Os gerentes de projetos
evoluem em competências técnicas, comportamentais e contextuais.

Nível 4 – Gerenciado
Processos consolidados. Existência de um banco de dados sobre projetos executados
que possibilita o acesso às melhores práticas. O Ciclo de Melhoria Contínua é aplicado
sempre que se percebe alguma deficiência. A estrutura organizacional foi revista e
evoluiu para outra que permite um relacionamento mais eficaz com as áreas
envolvidas. Há um forte alinhamento dos projetos com os negócios da organização.
Os gerentes de projetos dominam melhor os aspectos comportamentais de suas
equipes, tais como relacionamentos humanos, conflitos, negociações. A aplicação de
processos de gerenciamento de projetos é reconhecida como fator de sucesso para os
projetos.
Nível 5 – Otimizado
Neste nível a organização atinge um nível de excelência em todas as atividades
relacionadas ao gerenciamento de projetos, que foram iniciadas nos níveis 2, 3 e 4.
Otimização na execução dos projetos com base na experiência, nos conhecimentos e
atitudes das pessoas, ou seja, utilização eficiente e eficaz da metodologia de
gerenciamento de projetos. Existe uma estrutura organizacional adequada e em
perfeito funcionamento; harmonia e produtividade nos relacionamentos humanos; total
alinhamento com os negócios da empresa; e remoção ou minimização dos obstáculos
para o sucesso dos projetos.
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Nível de Maturidade
Dimensão da
Maturidade

Conhecimentos
Metodologia
Informatização

1
Inicial

2
Conhecido

3
Padronizado

4
Padronizado

5
Otimizado

Dispersos

Básicos

Básicos

Avançados

Avançados

Não há

Tentativas Implementada
Estabilizada
Isoladas e padronizada

Otimizada

Tentativas
Isoladas

Tentativas
Implementada Estabilizada
Isoladas

Otimizada

Estrutura
Não há
Não há
Implementada Estabilizada
Organizacional
Relacionamentos
Boa
Algum
Algum
Algum
humanos
Vontade
Avanço
Avanço
Avanço
Alinhamento com
Não há
Não há
Iniciado
Alinhado
estratégias
TABELA 3: Relacionamento entre os níveis de maturidade e dimensões.

Otimizada
Maduros
Alinhado

Fonte: Adaptado de Prado 2008.

A avaliação da maturidade é feita por meio de um questionário, disponível no site
www.maturityresearch.com, bem como o perfil de aderência inicial das dimensões de
maturidade após a aplicação do questionário é obtido através do site.
Segundo Prado, pelo uso do questionário MMGP obtém-se tanto o valor global da
maturidade como também o perfil de aderência aos diversos níveis. Logo após, obtémse o perfil de aderência às dimensões. Todos esses dados são utilizados para
estabelecer um plano de ação para o crescimento futuro.
Com base na análise e explicação dos modelos acima, podemos dizer que as opções
de modelos teóricos que podem ser adotados pelas empresas é abrangente.
Entretanto, cabe ressaltar que a aplicação de modelos nas organizações varia de
acordo com os objetivos pretendidos. Há modelos que exigem muito mais
conhecimentos prévios de gerenciamento de projetos para sua implantação do que
outros.
Algumas empresas até mesmo adotam mais de um modelo simultaneamente que se
adequam melhor a sua realidade.
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3

METODOLOGIA

3.1 Escolha do Modelo de Maturidade

A metodologia utilizada no estudo de caso deste trabalho baseia-se na utilização do
método OPM3 desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI), devido ao fato
do mesmo ter maior fatia do Mercado dentre os métodos conhecidos, segundo a
Pesquisa de Benchmarking Brasil 2007, 39% de aceitabilidade. Aliado a este
importante fator, sendo o método desenvolvido pelo PMI, e devido à tendência de
crescimento no Mercado de profissionais capacitados em gerenciamento de projetos e
certificados pelo PMI, a escolha deste método tornou-se dentre as estudadas a mais
apropriada.
Desde o seu lançamento em 2003, o OPM3 tem sido usado por organizações em todo
o mundo para minimizar o risco, conduzir os projetos certos, e alinhar os investimentos
para acelerar o sucesso organizacional.
Diversas organizações estão adotando OPM3 porque as ajuda a preencher a lacuna
entre estratégia e projetos individuais, e fornece uma maneira de promover os
interesses estratégicos através da aplicação de princípios e práticas de gerenciamento
de projetos.

3.2 Questionário

O questionário é constituído por 125 questões sendo que as primeiras 61 são
referentes à portfólio e programa, e desta forma foram descartados pois não fazem
parte do objetivo do trabalho.
As questões da pesquisa são agrupadas por área de conhecimento, da seguinte
maneira:
•

Questão 62 a 67, Integração;

•

Questão 68 a 72, Escopo;

•

Questão 73 a 78, Tempo;
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•

Questão 79 a 81, Custos;

•

Questão 82 a 84, Qualidade;

•

Questão 85 a 88, Recursos Humanos;

•

Questão 89 a 93, Comunicação;

•

Questão 94 a 99, Riscos;

•

Questão 100 a 103, Aquisições.

As questão 104 a 125 são abertas, e não foram utilizadas nesta pesquisa.
Cada questão da pesquisa possui 4 subitens que devem ser respondidos apenas com
sim ou não, da seguinte maneira:
A sua organização Padroniza o processo de “Desenvolver o Termo de Abertura do
Projeto (Project Charter)”?
R: Sim ou Não
A sua organização Mensura o processo de “Desenvolver o Termo de Abertura do
Projeto (Project Charter)”?
R: Sim ou Não
A sua organização Controla o processo de “Desenvolver o Termo de Abertura do
Projeto (Project Charter)”?
R: Sim ou Não
A sua organização Melhora Continuamente o processo de “Desenvolver o Termo de
Abertura do Projeto (Project Charter)”?
R: Sim ou Não

Abaixo estão expostas as questões que fazem parte da pesquisa de maturidade do
modelo OPM3 e que foram utilizadas para este estudo de caso.
62) A sua organização ___________o processo de 'Desenvolver o Termo de Abertura
do Projeto (Project Charter)'?
63) A sua organização ___________ o processo de 'Desenvolver o Plano de
Gerenciamento do Projeto'?
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64) A sua organização ___________ o processo de 'Orientar e Gerenciar a Execução
do Projeto'?
65) A sua organização ___________ o processo de 'Monitoramento e Controle do
Trabalho do Projeto'?
66) A sua organização ___________ o processo de ' Controle Integrado de Mudanças
no Projeto'?
67) A sua organização ___________ o processo de 'Fechar o Projeto ou Fase'?
68) A sua organização ___________ o processo de 'Coletar Requisitos do Projeto'?
69) A sua organização ___________ o processo de 'Definir o Escopo do Projeto'?
70) A sua organização ___________ o processo de 'Criar a EAP (WBS) do Projeto?
71) A sua organização ___________ o processo de 'Verificar o Escopo do Projeto'?
72) A sua organização ___________ o processo de 'Controle do Escopo do Projeto'?
73) A sua organização ___________ o processo de 'Definir as Atividades do Projeto'?
74) A sua organização ___________ o processo de 'Atividades Sequenciais do
Projeto'?
75) A sua organização ___________ o processo de 'Estimar os Recursos das
Atividades do Projeto'?
76) A sua organização ___________ o processo de 'Estimar a Duração das Atividades
do Projeto'?
77) A sua organização ___________ o processo de 'Desenvolver o cronograma do
Projeto'?
78) A sua organização ___________ o processo de 'Controle do cronograma do
Projeto'?
79) A sua organização ___________ o processo de 'Estimativa de Custos do Projeto
'?
80) A sua organização ___________ o processo de 'Determinação do Orçamento do
Projeto'?
81) A sua organização ___________ o processo de 'Controle de Custos do Projeto'?
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82) A sua organização ___________ o processo de 'Planejamento de Qualidade do
Projeto'?
83) A sua organização ___________ o processo de 'Garantia da Qualidade de
Desempenho do Projeto'?
84) A sua organização ___________ o processo de 'Controle da Qualidade de
Desempenho do Projeto'?
85) A sua organização ___________ o processo de 'Desenvolvimento de um Plano de
Recursos Humanos para o Projeto'?
86) A sua organização ___________ o processo de 'Aquisição da Equipe do Projeto'?
87) A sua organização ___________ o processo de 'Desenvolvimento da Equipe do
Projeto'?
88) A sua organização ___________ o processo de 'Gerenciar a Equipe do Projeto'?
89) A sua organização ___________ o processo de 'Identificação dos Stakeholders do
Projeto'?
90) A sua organização ___________ o processo de 'Plano de Comunicação do
Projeto'?
91) A sua organização ___________ o processo de 'Distribuição de Informações do
Projeto'?
92) A sua organização ___________ o processo de 'Gerenciar as Expectativas dos
Stakeholders do Projeto'?
93) A sua organização ___________ o processo de 'Reportar o Desempenho do
Projeto'?
94) A sua organização __________ o processo de 'Plano de Gestão de Riscos do
Projeto'?
95) A sua organização ___________ o processo de 'Identificar os Riscos do Projeto'?
96) A sua organização ___________ o processo de 'Análise Qualitativa de Riscos do
Projeto'?
97) A sua organização ___________ o processo de 'Análise Quantitativa de Riscos do
Projeto'?
41

98) A sua organização ___________ o processo de 'Plano de Respostas aos Riscos
do Projeto'?
99) A sua organização ___________ o processo de 'Monitoramento e Controle de
Riscos do Projeto'
100) A sua organização ___________ o processo de 'Plano Aquisições do Projeto'?
101) A sua organização ___________ o processo de 'Realizar as Aquisições do
Projeto'?
102) A sua organização ___________ o processo de 'Administrar as Aquisições do
Projeto'?
103) A sua organização ___________ o processo de 'Fechar as Aquisições do
Projeto'?

3.3 Aplicação da Pesquisa

A metodologia utilizada para a coleta de dados necessários para a pesquisa
concentrou-se na aplicação do questionário do Modelo de Maturidade em
Gerenciamento de Projetos OPM3.
Inicialmente foi feita pesquisa para identificar as pessoas que poderiam responder ao
questionário. Após esse levantamento, as pessoas selecionados foram contatados
pessoalmente e lhes foi explicado o propósito da pesquisa bem como a mesma seria
desenvolvida; após essas explicações, foi feito convite para participarem da mesma.
Foram distribuídos 15 questionários com a recomendação de que os mesmos fossem
devolvidos no prazo de 30 dias e com as perguntas de 62 a 125 respondidas, caso
contrário, o questionário incompleto não seria aceito e portanto não seria computado.
Ao fim do prazo estipulado, 12 questionários foram devolvidos e todos corretamente
respondidos.
As equipes dos setores escolhidos para responder os questionamentos: Engenharia
(duas pessoas), Suprimentos/Compras (três pessoas), Financeiro (duas pessoas),
Gerenciamento de Contratos (cinco pessoas), foram reunidas para consolidar o
resultado por setor.
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Estes setores foram escolhidos devido à importância estratégica para atingir os
objetivos da empresa, estando diretamente ligados aos resultados operacionais, as
demais áreas de apoio (TI, Contabilidade, Qualidade, Jurídico) que tem envolvimento
com os projetos somente quando solicitado, não foram consultadas.
Desta forma, os resultados por setor serão apresentados da seguinte maneira:
•

Nível de Maturidade por Processo;

•

Nível de Maturidade Ponderado;

•

Nível de Maturidade em Escopo;

•

•

•

•

•

o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Tempo;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Integração;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Risco;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em RH;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Comunicação;
o

Padroniza;

o

Mensura;
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•

•

•

•

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Aquisições;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Custo;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Nível de Maturidade em Qualidade;
o

Padroniza;

o

Mensura;

o

Controla;

o

Melhoria Contínua.

Gráfico Radar.
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4

RESULTADOS
Os resultados serão apresentados por setores da empresa, evidenciando a visão

de cada departamento sobre a utilização de metodologias de gerenciamento de
projetos na empresa estudada.
Primeiro, serão mostrados os resultados do setor de Contratos, depois do setor
de Engenharia, Setor Financeiro e por último do Setor de Suprimentos (Compras).
O primeiro gráfico dá uma visão geral da maturidade vista pelo ângulo dos
processos:

iniciação,

planejamento,

execução,

monitoramento

e

controle

e

encerramento. A escala vai de zero (0) até quatro (4), sendo “0” que não realiza e “4”
realiza todos os processos de padroniza, mensura, controla e melhoria contínua.
O segundo gráfico apresenta uma visão pondera por área de conhecimento
(integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH, comunicação, risco e aquisições),
indo de 0 a 100%, sendo “0” não realiza os processos de padroniza, mensura, controla
e melhoria contínua para nenhuma pergunta daquela área de conhecimento e “100%”
realiza todos os processos em todas as perguntas daquela área de conhecimento.
Do gráfico três até o gráfico onze, são detalhados os níveis de melhoria contínua
por área de conhecimento (integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH,
comunicação, risco e aquisições).
O gráfico doze, em forma de pizza, apresenta os níveis de melhoria contínua
segundo o OPM3 (padroniza, mensura, controla e melhoria contínua).
O gráfico treze, em forma de radar, apresenta a posição atual do nível de
maturidade no estágio (padroniza, mensura, controla e melhoria contínua) e apresenta
o potencial de melhorias.
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4.1 Resultados Setor de Contratos
Como pode ser observado na figura 9, segundo o setor de contratos, o
processo de iniciação é falho, pois não desenvolve corretamente o Plano de Abertura
do Projeto, já os processos de Planejamento, Execução e Controle são melhores
desenvolvidos, atingindo média 2,5 sendo a nota máxima possível, 4. O processo de
encerramento obteve nota 2, apresentando potencial para melhoria.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
iniciação

planejamento

execução

controle

Encerramento

FIGURA 9: Resultado Setor de Contratos – Visão Geral por Processo.

Na visão do setor de contratos, como pode ser observado na figura 10, pela
média ponderada, a área de custo é a mais madura, atingindo 100%, ou seja, sim para
todas as respostas, as áreas de escopo, tempo, aquisições e qualidade estão em um
segundo patamar, com 80%, já as demais áreas tem nível de maturidade de 50% ou
menos, mostrando falhas nos processos.
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Nível de Maturidade
100%
80%
60%
40%
20%
0%

FIGURA 10: Resultado Setor de Contratos – Visão Ponderada por área de conhecimento.

Na figura 11 é apresentado o resultado específico para o processo de
integração, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 66%, apenas
razoáveis, já o índice de Melhoria Contínua é zero, indicando uma falha no processo.

Integração
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Padroniza

Mensura

Controla

Melhoria Contínua

FIGURA 11: Resultado Setor de Contratos – Integração.

Na figura 12 é apresentado o resultado específico para o processo de escopo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 20%, indicando uma falha no processo.
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Escopo
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FIGURA 12: Resultado Setor de Contratos – Escopo.

Na figura 13 é apresentado o resultado específico para o processo de tempo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.

Tempo
100%

75%

50%

25%

0%
Padroniza

Mensura

Controla

Melhoria Contínua

FIGURA 13: Resultado Setor de Contratos – Tempo.

Na figura 14 é apresentado o resultado específico para o processo de custo, os
índices de Padroniza, Mensura, Controla e Melhoria Contínua, estão em 100%, sendo
o máximo possível para esta atividade.
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Custo
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FIGURA 14: Resultado Setor de Contratos – Custo.

Na figura 15 é apresentado o resultado específico para o processo de
qualidade, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de
Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.

Qualidade
100%
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50%

25%

0%
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Mensura

Controla

Melhoria Contínua

FIGURA 15: Resultado Setor de Contratos – Qualidade.

Na figura 16 é apresentado o resultado específico para o processo de recursos
humanos, os índices de Mensura e Controla estão em 100%, já os índices de
Padroniza e Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 16: Resultado Setor de Contratos – Recursos Humanos.

Na figura 17 é apresentado o resultado específico para o processo de
comunicação, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 60%, indicando
possibilidade de melhoria, já o índice de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma
falha no processo.
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FIGURA 17: Resultado Setor de Contratos – Comunicação.
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Na figura 18 é apresentado o resultado específico para o processo de riscos,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices de Controla e
Melhoria Contínua estão zerados, indicando uma falha no processo.

Riscos
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FIGURA 18: Resultado Setor de Contratos – Riscos.

Na figura 19 é apresentado o resultado específico para o processo de
aquisições, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice
de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 19: Resultado Setor de Contratos – Aquisição.
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Na figura 20 fica demonstrado que há uma equalização entre os índices de
Padroniza, Mensura e Controla, ficando o índice de Melhoria Contínua prejudicado,
com apenas 4%.

4%
31%

30%

Padroniza
Mensura

35%

Controla
Melhoria Contínua

FIGURA 20: Resultado Setor de Contratos – Divisão por níveis de maturidade.

O gráfico radar, apresentado na figura 21, apresenta a posição atual da
empresa visto pelo setor de contrato, e as possibilidades de melhoria, novamente fica
evidente a falha em Melhoria Contínua.
Padroniza
100%
80%
60%
40%
20%
Melhoria

0%

Mensura

Controla

FIGURA 21: Resultado Setor de Contratos – Posição atual e possibilidade de melhoria.
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4.2 Resultados Setor de Engenharia
Como pode ser observado na figura 22, segundo o setor de engenharia, o
processo de iniciação é falho, pois não desenvolve corretamente o Plano de Abertura
do Projeto, já os processos de Planejamento, Execução e Controle são melhores
desenvolvidos, atingindo média 3, com uma avaliação melhor do que o setor de
contratos. O processo de encerramento obteve nota abaixo 2, apresentando potencial
para melhoria.

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
iniciação

planejamento

execução

controle

encerramento

FIGURA 22: Resultado Setor de Engenharia – Visão Geral por Processo.

Na visão do setor de engenharia, como pode ser observado na figura 23, a
área de qualidade é a mais madura, atingindo 100%, as respostas das áreas de
escopo, tempo, custo, recursos humanos e aquisições estão em um segundo patamar,
com 80%, já as demais áreas tem nível de maturidade de 50% ou menos, mostrando
falhas nos processos.
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Nível de Maturidade
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FIGURA 23: Resultado Setor de Engenharia – Visão Ponderada por área de conhecimento.

Na figura 24 é apresentado o resultado específico para o processo de
integração, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 80%, o que pode
ser considerado bom, já o índice de Melhoria Contínua é zero, indicando uma falha no
processo.
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FIGURA 24: Resultado Setor de Engenharia – Integração.

Na figura 25 é apresentado o resultado específico para o processo de escopo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 25: Resultado Setor de Engenharia – Escopo.

Na figura 26 é apresentado o resultado específico para o processo de tempo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 26: Resultado Setor de Engenharia – Tempo.

Na figura 27 é apresentado o resultado específico para o processo de custo, os
índices de Padroniza, Mensura, Controla, estão em 100%, sendo o máximo possível
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para esta atividade, já o índice de Melhoria Contínua é zero, indicando falha no
processo.
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FIGURA 27: Resultado Setor de Engenharia – Custo.

Na figura 28 é apresentado o resultado específico para o processo de
qualidade, os índices de Padroniza, Mensura, Controla e Melhoria Contínua estão em
100%.
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FIGURA 28: Resultado Setor de Engenharia – Qualidade.
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Na figura 29 é apresentado o resultado específico para o processo de recursos
humanos, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de
Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 29: Resultado Setor de Engenharia – Recursos Humanos.

Na figura 30 é apresentado o resultado específico para o processo de
comunicação, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 80%, indicando
possibilidade de melhoria, já o índice de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma
falha no processo.
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FIGURA 30: Resultado Setor de Engenharia – Comunicação.
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Na figura 31 é apresentado o resultado específico para o processo de riscos,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices de Controla e
Melhoria Contínua estão zerados, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 31: Resultado Setor de Engenharia – Riscos.

Na figura 32 é apresentado o resultado específico para o processo de
aquisições, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice
de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 32: Resultado Setor de Engenharia – Aquisições
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Na figura 33 fica demonstrado que há uma equalização entre os índices de
Padroniza, Mensura e Controla, ficando o índice de Melhoria Contínua prejudicado,
com apenas 3%.
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FIGURA 33: Resultado Setor de Engenharia – Divisão por níveis de maturidade.
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FIGURA 34: Resultado Setor de Engenharia – Posição atual e possibilidade de melhoria.
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4.3 Resultados Setor Financeiro
Como pode ser observado na figura 34, segundo o setor financeiro, o processo
de iniciação é falho, pois não desenvolve corretamente o Plano de Abertura do
Projeto, já os processos de Planejamento e Execução obtiveram notas próximo de 2,
ou 50%, já o Controle é melhor desenvolvido, atingindo média 2,5. O processo de
encerramento obteve nota abaixo 2, apresentando potencial para melhoria.
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FIGURA 35: Resultado Setor Financeiro – Visão Geral por Processo.

Na visão do setor financeiro, como pode ser observado na figura 36, as áreas
de escopo, tempo e custo são as mais madura, atingindo 80%, com as demais áreas
estando num nível de maturidade de 50% ou menos, mostrando falhas nos processos.
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FIGURA 36: Resultado Setor Financeiro – Visão Ponderada por área de conhecimento.

Na figura 37 é apresentado o resultado específico para o processo de
integração, os índices de Padroniza e Mensura estão em 60%, o que pode ser
considerado apenas razoável, já o índice Controla é de 33%, bastante falho e o índice
Melhoria Contínua é zero, indicando uma falha no processo.

Integração
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Padroniza

Mensura

Controla

Melhoria Contínua

FIGURA 37: Resultado Setor Financeiro – Integração.

Na figura 38 é apresentado o resultado específico para o processo de escopo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 38: Resultado Setor Financeiro – Escopo.

Na figura 39 é apresentado o resultado específico para o processo de tempo,
os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice de Melhoria
Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 39: Resultado Setor Financeiro – Tempo.

Na figura 40 é apresentado o resultado específico para o processo de custo, os
índices de Padroniza, Mensura e Controla, estão em 100%, sendo o máximo possível
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para esta atividade, já o índice de Melhoria Contínua é zero, indicando falha no
processo.
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FIGURA 40: Resultado Setor Financeiro – Custo.

Na figura 41 é apresentado o resultado específico para o processo de
qualidade, os índices de Padroniza, Mensura, Controla estão em 25%, resultados não
satisfatórios, já o índice Melhoria Continua é de 0%, indicando falha no processo.
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FIGURA 41: Resultado Setor Financeiro – Qualidade
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Na figura 42 é apresentado o resultado específico para o processo de recursos
humanos, os índices de Mensura e Controla estão em 25%, já os índices de Padroniza
e Melhoria Contínua estão em 0%, indicando uma falha geral no processo.
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FIGURA 42: Resultado Setor Financeiro – Recursos Humanos.

Na figura 43 é apresentado o resultado específico para o processo de
comunicação, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 40%, indicando
possibilidade de melhoria, já o índice de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma
falha no processo.
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FIGURA 43: Resultado Setor Financeiro – Comunicação.
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Na figura 44 é apresentado o resultado específico para o processo de riscos,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices de Controla e
Melhoria Contínua estão zerados, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 44: Resultado Setor Financeiro – Riscos.

Na figura 45 é apresentado o resultado específico para o processo de
aquisições, os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices Controla
e Melhoria Contínua estão em 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 45: Resultado Setor Financeiro – Aquisição.

65

Na figura 33 fica demonstrado que há uma equalização entre os índices de
Padroniza e Mensura, ficando o índice Controla com 24% e o índice de Melhoria
Contínua prejudicado, com 0%.
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FIGURA 46: Resultado Setor Financeiro – Divisão por níveis de maturidade.

O gráfico radar, apresentado na figura 47, apresenta a posição atual da
empresa visto pelo setor financeiro, e as possibilidades de melhoria, novamente fica
evidente a falha em Melhoria Contínua, assim como, a necessidade de melhorar no
índice Controla.
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FIGURA 47: Resultado Setor Financeiro – Posição atual e possibilidade de melhoria.
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4.4 Resultados Setor Suprimentos
Como pode ser observado na figura 48, segundo o setor de suprimentos, o
processo de iniciação é falho, pois não desenvolve corretamente o Plano de Abertura
do Projeto, os processos de Planejamento e Controle tem nota 2, ou 50%, já a
Execução é a mais desenvolvido, atingindo média 2,5. O processo de encerramento
obteve nota abaixo 2, apresentando potencial para melhoria.
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FIGURA 48: Resultado Setor Suprimentos – Visão Geral por Processo.

Na visão do setor financeiro, como pode ser observado na figura 49, as áreas
de custo e aquisição são as mais madura, atingindo 75%, com as demais áreas
estando num nível de maturidade de 50% ou menos, mostrando falhas nos processos.
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FIGURA 49: Resultado Setor Suprimentos – Visão Ponderada por área de conhecimento.

Na figura 50 é apresentado o resultado específico para o processo de
integração, os índices de Padroniza e Mensura estão em 66%, o que pode ser
considerado apenas razoável, já os índices Controla e Melhoria Contínua estão
zerados, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 50: Resultado Setor Suprimentos – Integração.
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Na figura 51 é apresentado o resultado específico para o processo de escopo,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já o índice Controla é 20% e o
índice Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 51: Resultado Setor Suprimentos – Escopo.

Na figura 52 é apresentado o resultado específico para o processo de tempo,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices Controla e Melhoria
Contínua estão zerados, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 52: Resultado Setor Suprimentos – Tempo.
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Na figura 53 é apresentado o resultado específico para o processo de custo, os
índices de Padroniza, Mensura e Controla, estão em 100%, sendo o máximo possível
para esta atividade, já o índice de Melhoria Contínua é zero, indicando falha no
processo.
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FIGURA 53: Resultado Setor Suprimentos – Custo.

Na figura 54 é apresentado o resultado específico para o processo de
qualidade, os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices Controla
e Melhoria Continua é de 0%, indicando falha no processo.
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FIGURA 54: Resultado Setor Suprimentos – Qualidade.

70

Na figura 55 é apresentado o resultado específico para o processo de recursos
humanos, os índices de Mensura e Controla estão em 100%, já os índices de
Padroniza e Melhoria Contínua estão em 0%, indicando uma falha geral no processo.
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FIGURA 55: Resultado Setor Suprimentos – Recursos Humanos.

Na figura 56 é apresentado o resultado específico para o processo de
comunicação, os índices de Padroniza e Mensura estão em 60%, indicando
possibilidade de melhoria, já os índices Controla e Melhoria Contínua é de 0%,
indicando uma falha no processo.
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FIGURA 56: Resultado Setor Suprimentos – Comunicação.
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Na figura 57 é apresentado o resultado específico para o processo de riscos,
os índices de Padroniza e Mensura estão em 100%, já os índices de Controla e
Melhoria Contínua estão zerados, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 57: Resultado Setor Suprimentos – Riscos.

Na figura 58 é apresentado o resultado específico para o processo de
aquisições, os índices de Padroniza, Mensura e Controla estão em 100%, já o índice
de Melhoria Contínua é de 0%, indicando uma falha no processo.
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FIGURA 58: Resultado Setor Suprimentos – Aquisição.
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Na figura 59 fica demonstrado que há uma equalização entre os índices de
Padroniza e Mensura, ficando o índice de Controla com 14% e o índice de Melhoria
Contínua prejudicado, com 0%.
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FIGURA 59: Resultado Setor Suprimentos – Divisão por níveis de maturidade.

O gráfico radar, apresentado na figura 60, apresenta a posição atual da
empresa visto pelo setor de suprimentos, e as possibilidades de melhoria, novamente
fica evidente a falha em Melhoria Contínua, assim como, a necessidade de melhorar
no índice Controla.
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FIGURA 60: Resultado Setor Suprimentos – Posição atual e possibilidade de melhoria.

4.5 Resultados Consolidados
A análise dos resultados consolidados, segue logo após os gráficos.
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FIGURA 61: Resultado consolidado – Visão Geral por Processo.
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FIGURA 62: Resultado consolidado – Visão Ponderada por área de conhecimento.
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FIGURA 63: Resultado consolidado – Visão Geral por área de conhecimento e nível de
maturidade.
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FIGURA 64: Resultado consolidado – Divisão por níveis de maturidade.
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FIGURA 65: Resultado consolidado – Posição atual e possibilidade de melhoria.

Analisando todos os setores em conjunto, constata-se que as áreas críticas são
Integração, RH, Comunicação e Riscos atingindo índices de 47%, 41%, 47% e 50%,
respectivamente. Embora ocorram auditorias constantes, a área de Qualidade, RH,
Comunicação e Riscos atingiram índices baixos, devido a falta de processos bem
estabelecidos e critérios padronizados para uso em todos os setores.
O estudo demonstra altos índices de maturidade das áreas de Escopo e Custo
atingindo índices acima de 70%. Estes índices estão diretamente relacionados a
estrutura de gestão observada nas equipes, onde os processos de escopo e custos
são padronizados, mensurados, controlados, porém não melhorados continuamente. A
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ferramenta de melhoria contínua “Lessons Learned” não é utilizada como forma de
mitigar prejuízos ou melhorar resultado nos projetos futuros.
Levando em consideração que a equipe lida com projetos longos (em torno de 1,5
a 2 anos), os custos são controlados de maneira razoável, apesar de ocorrerem
estouros constantes no orçamento inicial, devido a erros que poderiam ter sido
contornados se houvesse a disseminação das lições aprendidas dos projetos similares
realizados anteriormente. Conclui-se que o processo de melhoria contínua é um ponto
a ser atacado pela empresa, visando propiciar planejamento e execução eficaz dos
projetos, minimizando as perdas e maximizando os lucros.
A área de escopo, uma das mais importantes da Gestão de Projetos pelo fato de
definir o que tem que ser realizado em conformidade com o que foi vendido ao Cliente
possui desenvolvimento de EAP, Declaração de Escopo e Dicionário da EAP.
As áreas de Qualidade, Aquisições e Tempo possuem planejamento inicial,
entretanto observamos falhas de controle, monitoramento e melhoria continua nestes
processos. Além de observamos diferentes níveis de maturidade entre os setores
analisados.

4.6 Recomendações para melhoria:
Em relação ao escopo, podemos dizer que é um dos processos mais bem
controlados na empresa, entretanto é necessário garantir que toda a empresa utilize
os mesmos documentos padronizados, melhorar a mensuração das saídas do escopo
e criar mais ferramentas de controle dessas saídas, além de desenvolver um plano de
ação de melhoria contínua fundamental para minimizar perdas e maximizar os lucros,
seja por redução dos custos ou implemento de receita via aditivos contratuais.
Analisando os índices de gerenciamento do tempo para as 4 (quatro) áreas
analisadas dentro da empresa, conclui-se que é necessário melhorar o controle de
processos especificamente na área de Suprimentos, na qual o processo de controle é
inexistente e o que pode ocasionar problemas na execução dos projetos por falta de
recursos nas Obras (insumos, materiais eletromecânicos, equipamentos, etc.) no
momento indicado no cronograma. Diante deste cenário, para melhoria dos resultados
dos projetos é necessário o estabelecimento do processo de controle para as áreas
que hoje não está estabelecido e implantação do processo de melhoria contínua em
todas as áreas.
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Em relação ao custo nota-se uma discrepância entre os setores analisados, pois o
departamento de Contratos possui uma gestão de custos bem eficiente e os demais
ainda precisam de melhorias. Sendo assim, recomenda-se implantar o processo
Controlar os Custos, que consiste no monitoramento do andamento do projeto para
atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base
dos custos.
Além de desenvolver um plano de ação para melhoria contínua, como não existe
nada relacionado a melhoria continua hoje os custos excedem aos planejados.
Novamente, a implantação do processo de melhoria contínua com a utilização da
ferramenta “Lessons Learned” pode resultar na mitigação dos prejuízos e melhoria do
resultado nos projetos futuros.
Sobre a área de qualidade podemos destacar que dentro da média ela atinge
valores aceitáveis, porem analisando os setores separadamente, eles mostram grande
discrepância entre eles em relação ao controle da qualidade. Sendo assim,
recomendamos a utilização do ciclo PDCA para melhorar continuamente os
processos, uma vez que são muito importantes para a sobrevivência da empresa. Ou
seja, implantar o processo realizar o controle da qualidade, que consiste no
monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade
para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.
No geral a área de conhecimento RH precisa de melhorias, na empresa esse
departamento consiste em duas áreas, sendo uma delas menos estruturada, o que
acarreta erros na escolha de equipes e consequente atrasos e estouro de orçamento.
Isso porque equipe necessita planejar os recursos de acordo com as habilidades
necessárias para cada projeto e mobilizar a equipe do projeto de maneira assertiva.
Recomendamos

aplicar

de

maneira

mais

assertiva

o

processo

de

desenvolvimento de equipe, definir documentos e processos padronizados na
empresa como um todo, implementar um plano de gestão de RH, para que possam
planejar recursos humanos, contratar ou mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a
equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto.
Para que seja possível mensurar e controlar melhor os projetos, deve-se melhorar
o processo de gerenciar a equipe, pois assim poderemos aumentar o desempenho da
equipe, o que aumenta a probabilidade de que os objetivos do projeto sejam
atendidos.

E com isso melhorias nas habilidades que permitem que uma pessoa
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realize as atividades atribuídas de modo mais eficaz, melhorar como um grupo e a
taxa de rotatividade de pessoal ser reduzida.
Na área de comunicação, o processo Reportar o Desempenho ocorre de maneira
insatisfatória, não planejada e com falhas. Os dados na maioria das vezes, não são
totalmente mensurados, tabulados, controlados e melhorados periodicamente.
Recomendamos a Implantação de ferramentas para um melhor controle das
comunicações e informações que são geradas pelo projeto. O PMBOK sugere
algumas ferramentas como: Grade de Poder/Interesse e Matriz de análise de partes
interessadas. Implementação de templates para a padronização dos processos,
desenvolver mecanismos de feedback aos stakeholders e desenvolver um plano de
ação para melhoria contínua a fim de se obter uma comunicação eficaz.
Quanto à análise dos riscos, a identificação de riscos e criação do plano de
respostas ocorrem, mas sem um controle e padrão. Indicamos a implantação dos
processos Realizar a análise qualitativa dos riscos e Realizar a análise quantitativa
dos riscos. O primeiro sugere a priorização dos riscos para análise ou ação adicional.
O segundo, implanta a análise numérica do efeito dos riscos identificados, nos
objetivos gerais do projeto.
Em relação a aquisições, a área de Aquisições está com baixos índices gerais
sendo necessário uma melhoria geral em todos os processos. Com isso, a área de
Aquisições necessita de processos e definições, que são observadas na equipe. Os
processos no geral de planejar, organizar, administrar e controlar as aquisições são
padronizados, porém não são aprofundados para realizar a melhoria contínua e
também não são controlados efetivamente. Com base nos dados, sugerimos
implantação de ferramentas para melhoria contínua de processos através do ciclo
PDCA e melhorar os métodos de mensuração para garantir que existam indicadores
às aquisições, e assim o controle tenha subsídios para controlar que elas sejam feitas
como definido no planejamento.
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5 CONCLUSÕES

Após uma análise geral dos resultados obtidos, é possível observar que o nível
médio de maturidade da empresa é 2,2, visto que a empresa tem uma boa
padronização dos processos, muito provavelmente pela existência da certificação ISO
9001, além disso, o processo de mensurar também é bem desenvolvido. No entanto, a
parte de melhoria contínua é praticamente inexistente, o que leva a falta de otimização
dos processos. Desta forma, podemos concluir que a empresa possui maturidade
média em Gestão de Projetos.
Analisando os 4 (quatro) setores da empresa, vinculados diretamente à execução
dos projetos: contratos, engenharia, financeiro e suprimentos podemos notar que os
processos de planejamento, execução e controle são melhor estabelecidos em
comparação aos processos de iniciação e encerramento. Diante deste cenário,
conclui-se que a empresa possivelmente incorre em custos adicionais decorrentes da
conclusão dos projetos em um prazo maior do que o planejado, desmobilizações de
recursos ineficientes, execução de escopo adicional ao planejado sem a efetivação de
termos aditivos, etc.; isso porque os processos de iniciação e encerramento não são
executados de forma eficaz que possibilite um controle adequado.
Finalizando, esperamos que o presente estudo contribua para o avanço da equipe
em relação a seu nível de maturidade em gerenciamento de projetos e que os dados
apresentados possam fornecer subsídios aos profissionais para busca de melhoria.
Procurando formas e caminhos para buscar maturidade em gerenciamento de projetos
na organização e aplicando uma metodologia voltada para excelência.

5.1 Recomendações para trabalhos futuros
Como sugestão de trabalhos futuros, podemos citar:
•
•
•

Utilizar outro método de determinação de nível de maturidade;
Expandir para outros setores da empresa;
Utilizar todo o questionário, com as perguntas de portfólio.
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Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos: Visão
Geral

Camila Coelho da Silva Santos
MBA Gerenciamento de Projetos 05/12
Curitiba, Maio/2014

RESUMO
Gerenciar projetos está associado a atender expectativas. A necessidade
crescente das organizações de controlar e entregar projetos mais rapidamente
com sucesso vem crescendo ao longo dos anos e além de ser um desafio
torna-se uma exigência. Atualmente as empresas vivem em um ambiente
altamente competitivo, voltado para o resultado, com desafios constantes,
sendo assim, um gerenciamento de projetos eficaz é determinante para a
sobrevivência e sucesso das organizações. Entretanto, para atingir melhores
resultados as empresas precisam ter processos de gerenciamento de projetos
bem estruturados e maduros.
No presente artigo são apresentados, alguns dos modelos de maturidade em
gerenciamento de projeto e sua importância para uma entrega bem sucedida
em projetos bem como os benefícios que a escolha e aplicação de um destes
modelos trás para a empresa. Possibilitando ao leitor uma compreensão geral
a cerca de maturidade em gerenciamento de projetos, e a maneira como esta
influencia no desempenho das empresas que atuam com projetos.
Palavras-chave: maturidade em gerenciamento de projetos, projetos, metodologias,
modelos de maturidade.

1 INTRODUÇÃO
As empresas estão buscando melhorar a eficiência e a eficácia de seus
processos, para preservar sua posição dentro de um mercado altamente competitivo.
Nos últimos tempos, podemos notar que as organizações estão adotando uma
abordagem de negócios voltada para projetos. Porém, tal abordagem não garante o
sucesso se não for aplicada de maneira estruturada e embasada em metodologias.
No Brasil, observa-se que, de maneira geral, o número de organizações que
estão fazendo uso do gerenciamento de projetos está aumentando. À medida que
cresce a procura por gerenciamento de projetos, maior é a necessidade de
compreender sua utilização, os benefícios e as possibilidades de aplicação na gestão
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dos negócios, uma vez que as organizações diferem quanto ao estágio em que se
encontram.
Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, com uma
abordagem quantitativa, permitem que as organizações efetuem a aferição de suas
práticas de forma estruturada e progressiva, rumo à institucionalização dos processos.
De fato, na maior parte das vezes, os desafios enfrentados pelas organizações
referentes ao gerenciamento de projetos estão associados a ambientes complexos e
dinâmicos, à necessidade de conciliar atrasos,à orçamentos que se mostram inviáveis,
a clientes insatisfeitos, à falta de capacitação dos recursos humanos, à inadequação
da cultura corporativa, a processos falhos, à ausência de informações e ao baixo nível
de previsibilidade, entre outros (Silveira at all.; Fatores Condicionantes do nível de
maturidade em gerenciamento de projetos: um estudo empírico em empresas
brasileiras, 2013). .
Segundo Oliveira (2005), um modelo de maturidade funciona como um guia
para a organização, de tal maneira que ela possa localizar onde está e como está,
“espelhando-se” nele para, em seguida, realizar um plano para que ela possa chegar a
algum ponto melhor do que o atual, na busca da excelência.
Vale ressaltar que administrar projetos com sucesso não é uma prática
constante e simples, é muito mais que adotar um guia referencial. É preciso
planejamento e visão de conjunto. São muitos os motivos que levam as empresas a
tomarem decisões pouco efetivas em relação ao gerenciamento dos seus projetos: a
falta de conhecimento sobre o assunto e a inexistência de procedimentos e métodos,
são dois exemplos que podem ser citados.
É neste ponto que a maturidade em gerenciamento de projetos ganha corpo.
Pois, surge a pergunta: O que garante que os projetos estão sendo gerenciados
conforme as consideradas melhores práticas, aumentando as chances de sucesso na
realização das estratégias?
Esta questão pode ser tratada pelos modelos de maturidade em gerenciamento
de projetos.

Na organização,

tal ferramenta busca identificar o nível

de

desenvolvimento comparando as práticas atuais com as consideradas melhores
práticas, revelar forças e fraquezas, bem como direcionar esforços de melhoramento
por meio de planos de evolução. Estas características induzem associações entre o
uso de modelos de maturidade e o melhor desempenho dos projetos. Para Jugdev &
Thomas (2002), esta relação é pouco explorada pela literatura existente, atestando
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sua relevância teórica para os pesquisadores de gerenciamento de projetos. Como
complemento, Skulmoski (apud Jugdev & Thomas, 2002) atesta que o campo de
modelos de maturidade é relativamente novo e carece de suporte empírico para
determinar quais competências mais contribuem para o sucesso dos projetos
(Alessandro at all.; Maturidade em Gerenciamento dos Projetos e Desempenho dos
Projetos, 2007).
Um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos busca fornecer
suporte para que a organização possa definir, avaliar e desenvolver seus processos
de gerenciamento de projetos, objetivando atingir vantagens competitivas num
mercado onde a concorrência está cada vez mais acirrada. A adoção de um modelo
de maturidade seria o diferencial favorável para o desempenho da empresa (O. P.A.
Rosina; Avaliação da Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Niterói, 2010).
Sendo assim, este artigo tem por objetivo gerar uma reflexão analítica sobre o
gerenciamento de projetos a partir do seguinte questionamento: Como gerenciar
projetos de forma eficiente e eficaz através da escolha da metodologia que melhor se
adeque a realidade da empresa?
Para responder a esse questionamento realizou-se uma pesquisa bibliográfica
através da qual foi possível conhecer alguns dos modelos de maturidade em gestão
de projetos, identificando os benefícios da aplicação de cada um dos modelos.
A escolha dos modelos baseou-se nos seguintes critérios: modelos mais
citados segundo dados da pesquisa de Benchmarking Brasil dos últimos 5 anos (2009,
2010,2011, 2012 e 2013) – Figura 1 & 2 - e modelos que avaliam a evolução da
maturidade em cinco níveis. Vale salientar que a pesquisa de Benchmarking em GP
no Brasil é o resultado do trabalho voluntário de vários profissionais de todo o país,
representando suas respectivas seções regionais do Project Management Institute PMI.
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Figura 1 – Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos mais utilizados
durante os últimos 5 anos. Fonte: Adaptado de Pesquisa de Benckmarking Brasil
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
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Figura 2 – Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos mais utilizados
durante os últimos 5 anos. Fonte: Adaptado de Pesquisa de Benckmarking Brasil
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Os estudos com estatísticas sobre as práticas de Gerenciamento de Projetos
utilizadas pelas empresas no Brasil possibilitam às organizações compartilhar
informações e experiências que podem ajudá-las a agir para melhorar seu
desempenho no gerenciamento de projetos e suas práticas de trabalho além de ser
uma ótima fonte de troca de experiências.
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Como parte do Gerenciamento de Projetos, a busca pela melhoria contínua nos
processos tem feito com que cada vez mais as empresas e as pessoas se
especializem e aprendam sobre como planejar e controlar melhor os projetos, sendo
esse processo essencial para aqueles que buscam alcançar o sucesso.
De acordo com PMBOK (2008) são 9 (nove) áreas de conhecimento integradas
presentes dentro do gerenciamento de projetos: Gerenciamento de Escopo;
Gerenciamento do Tempo; Gerenciamento de Custo; Gerenciamento de Qualidade;
Gerenciamento

de

Recursos

Humanos;

Gerenciamento

da

Comunicação;

Gerenciamento de Riscos; Gerenciamento de Aquisição e Gerenciamento da
Integração.
A integração de todas as áreas de conhecimento permite aproveitar aspectos de
cada uma delas aplicando-as naquilo que são inerentes.
Segundo o PMBOK (PMI, 2008) o gerenciamento de projetos é a aplicação de
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para as atividades do projeto a fim
de atender aos seus requisitos. Sendo estes realizados através da aplicação e da
integração dos processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento,
controle e encerramento.
Considerando

que

gerenciamento

de

projetos

inclui:

identificação

das

necessidades, estabelecimento de objetivos claros e atingíveis, balanceamento das
demandas de qualidade, escopo, tempo e custo e adaptação das especificações, dos
planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diferentes
partes interessadas. É possível perceber que o gerenciamento de projetos fornece às
organizações subsídios que possibilitam a redução dos riscos e diretrizes para
obtenção de melhores resultados nos projetos.

3 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Não há atualmente um consenso em relação a um modelo específico que possa
servir de referência para identificar a real maturidade de uma empresa.
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E por que medir é tão importante? Primeiro, porque ― não se gerencia, o que
não se mede. Depois para estabelecer uma meta de melhoria, ou seja, buscar ampliar
o sucesso, chegar aos melhores resultados. Sabe-se e cada vez mais se comprova
isto, que há uma relação direta entre Maturidade em gerenciamento de Projetos e o
sucesso destes projetos em termos de prazo, custo, qualidade, segurança, moral,
aprendizado e conhecimento (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em
Gerenciamento de Projetos, 2010).
Para serem efetivos, os modelos de maturidade precisam apresentar benefícios
para as empresas e retorno para os negócios. As organizações hoje, são
favoravelmente sensíveis a modelos que possam trazer benefícios e retorno para seus
empreendimentos (Silveira, at all; Fatores condicionantes do nível de maturidade
em gerenciamento de projetos: um estudo empírico em empresas brasileiras,
2013).
Quando se analisa a situação atual das empresas que tocam projetos em todo o
mundo vai se constatar que, na maioria das organizações, os valores médios de
sucesso estão abaixo do esperado e têm como consequência prejuízos, perda de
market-share, baixa competitividade, clientes insatisfeitos, stress, etc. A maturidade
média das organizações brasileiras em 2010 foi de 2,61, em uma escala de 1 a 5,
onde 1 representa inexistência de boas práticas e 5 significa o atingimento da
excelência (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre Maturidade em Gerenciamento
de Projetos, 2010).
Os resultados da mesma pesquisa em 2012 mostram o resultado médio em 2,60,
sendo que para 54,2% (níveis 1 e 2) das organizações participantes desta pesquisa, o
gerenciamento de projetos ainda não possibilita trazer resultados aos seus negócios
tal como seria desejado (níveis 3, 4 e 5) (Prado & Archibald et al.; Pesquisa sobre
Maturidade em Gerenciamento de Projetos, 2012). Sendo assim podemos constatar
que nos dois últimos anos não houve um crescimento significativo na maturidade em
projetos das empresas brasileiras pesquisadas.
Segundo Kerzner "Considerando 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".
Podemos dizer então, que um modelo de maturidade funciona como um guia
para a empresa e deste modo ela pode identificar seu atual nível de maturidade e a
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partir dele adotar e por em prática um plano que possibilite chegar a um nível melhor
do que o atual, buscando sempre a excelência e melhoria.

3.1

Modelos de Maturidade

Os modelos de maturidade em gestão de projetos foram inspirados em Humphrey
(1989), que identificou níveis de maturidade de processo de desenvolvimento de
projetos de tecnologia da informação baseando-se, sobretudo, nas atitudes gerenciais
encontradas nas empresas. Dessa concepção e da avaliação de vários estudiosos, de
que a maturidade em gerência do processo de desenvolvimento de competências tem
um caráter gradativo, deriva o conceito de maturidade em gestão de projeto.
De acordo com Oliveira (2006) a avaliação dos modelos de maturidade pode
levar em consideração os seguintes pontos: disponibilidade, formato do questionário,
avaliação, aderência ao planejamento estratégico e plano e medição de melhorias.
Diversos modelos surgiram na busca do crescimento organizacional, entre eles
podemos citar:
•

CMMI - Capability Maturity Model – específico para a indústria de software. É o
precursos dos modelos de maturidade.

•

Prado-MMGP – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos,
Desenvolvido por Darci Prado;

•

OPM3 – Criado pelo PMI;

•

KPMMM (PMMM- Kerzner) – Kerzner Project Management Maturity Model –
Criado por Dr. Harold Kerzner. Modelo com bastante aderência nas empresas
do Brasil.

•

P3M3 – Modelo criado pelo governo britânico. Modelo livre com ênfase em
geração de valor empresarial.

3.1.1 CMMI – Capability Maturity Model Integration
O CMMI foi criado pelo Softwre Engineering Institute, está dividido em cinco
níveis: inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado. Estes
níveis estão divididos em áreas de processo e estas em dois conjuntos de metas:
especificas e genéricas, sendo que as metas genéricas ainda se dividem em quatro
categorias enquanto as especificas focam o negócio da empresa (Neves et al.
Modelos de Maturidade na Gestão de Projetos, Revista TecHoje).
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Em geral, o primeiro nível (inicial) é caracterizado por um processo informal em
que os projetos habitualmente ultrapassam os prazos e custos originais. Processos em
geral ad hoc e caóticos.
No segundo nível (repetível), implantam-se os conceitos de gerenciamento
básico de projeto, em que novos projetos, similares a outros já realizados, são
desenvolvidos com o cumprimento dos prazos.

Requisitos são gerenciados e

processos são planejados, executados, medidos e controlados.
O terceiro nível (definido) é marcado pela existência de um processo definido
padrão da organização, a partir do qual se desdobram todos os métodos e
procedimentos para a realização dos projetos. Processos são bem caracterizados e
entendidos e são descritos por padrões, procedimentos, ferramentas e métodos.
No quarto nível (gerenciado), os processos e produtos são quantitativamente
controlados. Seus processos são controlados usando técnicas estatísticas ou
quantitativas.
Por fim, o quinto nível (de otimização) caracteriza-se pela institucionalização do
modelo de maturidade, podendo a empresa gerar, então, um processo de melhoria
contínua. Processos são continuamente melhorados baseando-se no entendimento
estatístico das causas comuns de variação.
A representação por estágios oferece uma abordagem estruturada e
sistemática para a melhoria de um estágio por vez. Atingir um estágio significa que
uma estrutura de processo adequada foi estabelecida como base para o próximo
estágio.
Segundo Oliveira 2010, o CMMI pode ser definido como:
•

Conjunto de melhores práticas;

•

Método comprovado de melhoria de processos na organização;

•

Um framework para organizar e priorizar as atividades de melhoria;

•

Suporte para a coordenação de atividades multidisciplinares que são
necessárias para se constituir um produto ou serviço com sucesso;

•

Uma forma de garantir o alinhamento entre as atividades de melhoria de
processo e os objetivos de negócio da organização.

3.1.2 KPMMM - Kerzner Project Management Maturity Model
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Embora o KPMMM se diferencie do CMMI em vários aspectos, sua estrutura
também contempla instrumentos de benchmarking para medir o progresso da
organização ao longo do modelo de maturidade. Neste modelo, detalham-se cinco
níveis de desenvolvimento: linguagem comum, processos comuns, metodologia
singular, benchmarking e melhoria continua (Carvalho et al., Equivalência e
completeza: Análise de dois modelos de maturidade em gestão de projetos, São
Paulo, 2005)
Neste modelo o autor propõe um modelo de análise da maturidade de gestão
de projetos nas empresas por meio de cinco níveis com conceitos similares ao CMMI.
Nível 1 – Linguagem Comum: É o nível em que a organização reconhece a
importância do gerenciamento de projetos como metodologia útil para atingir sucesso
em projetos. Neste nível, em geral a organização sente a necessidade de ter um bom
entendimento e conhecimento básico na disciplina, com condições, ao menos, para
estabelecer uma terminologia.
Nível 2 – Processos Comuns: Refere-se ao reconhecimento da organização da
necessidade de estabelecimento de processos comuns para projetos. Os projetos
comuns visam repetir o sucesso obtido de um projeto para todos os outros na
organização.
Kerzner (2001) identifica um ciclo de vida genérico no nível 2, constituído de
cinco fases: Embrionária, reconhecimento da alta administração, reconhecimento da
média gerencia, crescimento e maturidade.
A fase embrionária refere-se ao reconhecimento da importância do
gerenciamento de projetos para a empresa. Já a fase de reconhecimento da alta
direção pode ser avaliada pelos seguintes pontos: visibilidade em termos de suporte;
entendimento da disciplina de gerenciamento de projetos; estabelecimento de
pateocinador no nível executivo; e postura favorável na mudança da forma de fazer
negócios. As principais características da terceira fase referem-se a apoio e
comprimetimento da gerência da linha de linha à gestão de projetos, no que concerne
ao cumprimetno de objetivos e à liberação dos recursos necessários à condução dos
projetos. A fase de crescimento é caracterizada pelo desenvolvimento de uma
metodologia de gerenciamento de projetos pela empresa e pelo comprometimento
com as atividades de planejamento. A última fase, a de maturidade, refere-se ao
desenvolvimento de um sistema formal de controle gerencial que integre rcustos e
prazos, além do desenvolvimento de um programa educacional com o intuito de
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aumentar as competências em gerenciamento de projetos na empresa (Carvalho et
al., Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de maturidade em gestão de
projetos, São Paulo, 2005)
Nível 3 – Metodologia Singular: É quando a organização reconhece a
possibilidade de obter sinergia dada a combinação de várias metodologias dentro de
uma única, sendo que seu eixo central é o gerenciamento de projetos.
Nível 4 – Benchmarking: É formado por um processo contínuo de comparação
das práticas de gerenciamento de projetos desenvolvidas por uma organização, com
outras. O objetivo desta fase é a obtenção de informações que ajudem a organização
a melhorar seu desempenho.
Nível 5 – Melhoria Contínua: É aproveitada a informação aprendida, advinda do
nível anterior (benchmarking) para implementar as mudanças necessárias visando o
melhoramento contínuo nos processos de gerenciamento de projetos.
A forma de avaliação de maturidade no modelo KPMMM é feita por meio de um
questionário com 183 questões de múltipla escolha. Essas questões são divididas em
cinco etapas: a primeira contém as 80 primeiras questões; a segunda compreende as
20 seguintes; a terceira etapa é composta pelas outras 42 seguintes e a quinta
engloba as 16 últimas questões.
Na implantação de um modelo de maturidade existem riscos associados ao
impacto sobre a cultura organizacional, ou seja, qual o grau de dificuldade para atingir
a excelência no gerenciamento de projetos por nível.

3.1.3 OPM3
Desenvolvido sob a administração do PMI, o OPM3 (Organizatinal Project
Management Maturity Model) é um padrão diferente de qualquer outro modelo ou
ferramenta disponível atualmente. O OPM3 desenvolve um ciclo continuado de
aperfeiçoamento do conhecimento, da avaliação e da melhoria. Projetado para ser de
fácil entendimento e uso, ele é escalável, flexível e personalizável.
O modelo propõe que a análise das fases do ciclo de vida seja feita nos
seguintes construtos: projeto, programa e portfolio. Para essas dimensões foram
propostos níveis, considerando-se padronização, medições, controle e aprimoramento
contínuo. A partir desses elementos, define-se a maturidade organizacional em
gerenciamento de projetos, verificados pelas capacidades e pelos resultados
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comprovados (Carvalho et al., Equivalência e completeza: Análise de dois modelos de
maturidade em gestão de projetos, São Paulo, 2005).
Segundo Schlichter 2001, A idéia de criar um modelo de maturidade em
gerenciamento de projetos que fosse padrão do PMI® (Project Management Institute)
ocorreu em maio de 1998, com a constituição de uma equipe de projetos visando
discutir as principais capacitações inerentes a um gerenciamento de projetos
organizacional. Esse conjunto de capacidades deveria ser desenvolvido tendo-se
como premissa o entendimento das estratégias de negócios da organização. O
OPM3™ foi desenvolvido com a incorporação de resultados de diversas pesquisas
sobre as melhores práticas, aderentes às necessidades de gerenciamento de projetos,
identificadas em vários países.
O OPM3 possui diversas formas de classificar a maturidade em gerenciamento
de projetos de uma organização. Essa perspectiva com múltiplas visões provê à
organização mais flexibilidade e melhor suporte no processo de tomada de decisões,
assim como no planejamento de melhorias a serem implementadas (L.P. Alessandro,
et al.; Maturidade em Gerenciamento de Projetos e Desempenho dos Projetos 2007)
As classificações encontradas no modelo referem-se a: dimensões, domínios,
grupos de processos de gerenciamento de projetos e estágios de melhoria de
processos.
O OPM3 é organizado em três dimensões interligadas (PMI, 2003):
•

Conhecimento: Explica a importância do gerenciamento de projetos no nível
organizacional e como a maturidade organizacional em gerenciamento de
projetos pode ser alcançada. Relacionado com as melhores práticas e
como utilizar o modelo.

•

Avaliação: Método de avaliação das melhores práticas e capacidades.

•

Melhoria: Define a sequencia de capacidades a serem desenvolvidas
agrupadas às melhores práticas.

O ciclo de aplicação do modelo em uma organização é composto por cinco
passos: Preparação para Avaliação; Avaliação; Planejamento das Melhorias;
Execução das Melhorias e Repetição do Processo.
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•

Passo 1 (Conhecimento) – Preparação para avaliação (introdução ao
gerenciamento de projetos ou linguagem comum): não há apoio para o
gerenciamento de projetos. O uso das práticas de gerenciamento de projetos
na organização são praticamente inexistentes. Não há interesse no sentido de
reconhecer quais são os benefícios advindos da utilização das práticas de
gerenciamento de projetos.

•

Passo 2 (Avaliação) – Execução da avaliação (processos comuns): existe
alguma percepção a cerca dos benefícios obtidos com o gerenciamento de
projetos. São percebidas as necessidades de implementar processos e
metodologias que suportem o gerenciamento de projetos.

•

Passo 3 (Melhoramento) – Planejamento dos melhoramentos (metodologia
única ou padronização do gerenciamento de projetos): os processos estão
integrados e existe apoio da alta gerência. São utilizadas metodologias de
gerenciamento de projetos baseadas em guidelines e checklists. O treinamento
em gerenciamento de projetos é contínuo. O gerenciamento de projetos faz
parte da cultura da empresa e seus benefícios são reconhecidos.

•

Passo 4 (Melhoria) – implementação dos melhoramentos (processo de
Benchmarking):

é

obrigatoriamente

estabelecido

um

escritório

de

gerenciamento de projetos e este é dedicado ao aprimoramento contínuo dos
processos. São feitas aferições (benchmarking) que abrangem os aspectos
quantitativos e qualitativos dos projetos.
•

Passo 5 (Melhoria) – repetição do processo (gerenciamento de projetos
otimizado ou melhoria contínua): são documentadas e aproveitadas as lições
aprendidas de um projeto para outro. Existe planejamento estratégico contínuo
para o gerenciamento de projetos.

As três dimensões do modelo OPM3 são o domínio do gerenciamento, o estágio
do processo de aperfeiçoamento e os processos de gerenciamento de projetos. O
domínio do gerenciamento refere-se ao nível de gerenciamento de projetos de uma
organização. O gerenciamento pode ocorrer em três níveis (O. P.A. Rosina; Avaliação
da Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação
e Comunicação, Niterói, 2010).
•

Projeto – esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado único.
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•

Programa – grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado
para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles
fossem gerenciados individualmente.

•

Portfólio – coleção de projetos e/ou programas e atividades de rotina que são
agrupados para facilitar o seu gerenciamento efetivo de modo a atingir os
objetivos estratégicos da organização. Os projetos e/ou programas não
necessariamente são interdependentes dentro de um mesmo portfólio.

O OPM3 diagnostica o nível de maturidade em gerenciamento de projetos de uma
organização por meio da aplicação de um questionário com 151 perguntas. Existe um
software que suporta a aplicação do questionário. O modelo provê uma base com 600
melhores práticas a serem sugeridas. Com base nas respostas do questionário, o
modelo identifica o nível geral de maturidade da organização (numa escala contínua
de 0 a 100%) e categoriza as melhores práticas (best practices) em dois grupos: as
que já estão sendo adotadas e as que não estão sendo adotadas (e poderão ser
desenvolvidas) pela organização. O diagnóstico também identifica o nível de
maturidade em gerenciamento de projetos para cada um dos domínios (PPP), para os
estágios de melhoria de processos (SMCI) e para os domínios (PPP) em relação aos
estágios de melhoria de processos (SMCI) (L.P. Alessandro, et al.; Maturidade em
Gerenciamento de Projetos e Desempenho dos Projetos 2007).

3.1.4 MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos)
De acordo com Prado (2008), este modelo apresenta cinco níveis de
maturidade: Inicial; Conhecido; Padronizado; Gerenciado e Otimizado. Para cada um
dos cinco níveis de maturidade em gerenciamento de projetos, o modelo apresenta
seis dimensões (ou aspectos fundamentais) da maturidade: Conhecimento de
gerenciamento; Uso prático de metodologias; Informatização; Relacionamentos
humanos; Estrutura organizacional e Alinhamento com os negócios da organização.
Este modelo deve ser aplicado separadamente a cada setor de uma mesma
organização e assim verifica-se que uma organização pode possuir setores com
diferentes níveis de maturidade.
De acordo com Prado (2008), os cinco níveis de maturidade e a definição do
estágio da organização podem ser descritos da seguinte maneira:
Nível 1 – Inicial (Embrionário ou ad hoc):
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A empresa está no estágio inicial de gerenciamento de projetos, não houve
efetivamente nenhum esforço coordenado para implementação de gerenciamento de
projetos. Os projetos são executados isoladamente por iniciativas individuais.
Praticamente não há planejamento, uso incompleto de metodologias, técnicas e
ferramentas e o controle é inexistente. Não existem procedimentos padronizados e
consequentemente as possibilidades de atraso, quebra de orçamento, alterações no
escopo e insatisfação s são grandes.
Nível 2 – Conhecido
Os esforços estão direcionados ao estabelecimento de uma linguagem comum
para o gerenciamento de projetos. Percebe-se melhor a necessidade de se efetuar
planejamento, padronização e controle e, em algumas iniciativas isoladas, alguma
melhoria é percebida. Neste nível cria-se um cenário onde os múltiplos projetos da
organização podem ser gerenciados de forma agrupada; em contrapartida, a
inexistência de uma metodologia propicia uma dispersão no uso dos conhecimentos.
Nível 3 – Padronizado
Ocorre a implantação de uma plataforma para gerenciamento de projetos, ou
seja, utilização de um modelo padronizado com base em uma metodologia, recursos
de software e estrutura organizacional. Através de uma estrutura organizacional
adequada procura-se efetuar um alinhamento com as estratégias organizacionais. Os
processos de planejamento e controle são praticados pelos principais envolvidos e
tenta-se obter o maior comprometimento dos mesmos.
Nível 4 – Gerenciado
Processos consolidados. Existência de um banco de dados sobre projetos
executados que possibilita o acesso às melhores práticas. O Ciclo de Melhoria
Contínua é aplicado sempre que se percebe alguma deficiência. A estrutura
organizacional foi revista e evoluiu para outra que permite um relacionamento mais
eficaz com as áreas envolvidas. Há um forte alinhamento dos projetos com os
negócios da organização. A aplicação de processos de gerenciamento de projetos é
reconhecida como fator de sucesso para os projetos.
Nível 5 – Otimizado
Neste nível a organização atinge um nível de excelência em todas as
atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos, que foram iniciadas nos níveis
2, 3 e 4. Otimização na execução dos projetos com base na experiência, nos
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conhecimentos e atitudes das pessoas, ou seja, utilização eficiente e eficaz da
metodologia de gerenciamento de projetos. Existe uma estrutura organizacional
adequada

e

em

perfeito

funcionamento;

harmonia

e

produtividade

nos

relacionamentos humanos; total alinhamento com os negócios da empresa; e remoção
ou minimização dos obstáculos para o sucesso dos projetos.
A avaliação da maturidade é feita por meio de um questionário, disponível no
site www.maturityresearch.com, bem como o perfil de aderência inicial das dimensões
de maturidade após a aplicação do questionário é obtido através do site.
Segundo Prado, pelo uso do questionário MMGP obtém-se tanto o valor global
da maturidade como também o perfil de aderência aos diversos níveis. Logo após,
obtém-se o perfil de aderência às dimensões. Todos esses dados são utilizados para
estabelecer um plano de ação para o crescimento futuro.
3.1.5 P3M3:
Lançado em 2008 esta metodologia se assemelha bastante a OPM3. Possibilita a
análise de portfólio, programas e projetos e realiza seu diagnóstico com base em 5
níveis:
Este modelo permite avaliações independentes, possibilitando que a organização
escolha qual área quer desenvolver mais as metodologias referentes a projetos.
Os níveis descritos dentro do modelo P3M3 indicam como as principais áreas
do processo podem ser estruturadas hierarquicamente, a fim de fornecer estados de
transição para uma organização que deseje definir objetivos realistas de melhoria.
Estes níveis facilitam transições organizacionais, ajudando uma organização em
estado imaturo tornar-se madura e capaz de lidar com iniciativas baseadas num
processo definido, padronizado e paralelo às necessidades específicas do negócio.
•

Nivel 1 (Conhecimento do processo): os processos não são documentados,
falta de padronização e não existência de documentos formal, caracterizando
um sistema sem controle e informal.

•

Nível 2 (Processo repetível): Padronização de templates, treinamentos
informais, sinais de processos de melhoria contínua, mas com o sucesso
condicionado ao talento individual dos profissionais.

•

Nível 3 (Processo Definido): Documentos padronizados, processos com inputs
e outputs, grupo de controle, consistência e utilização de ferramentas, guias de
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como fazer, profissionais capacitados e processos padronizados e adaptados a
necessidade de cada projeto. Neste nível já é possível definir boas práticas.
•

Nível

4

(Processo Gerenciado):

Precisão das

informações,

análises,

profissionais bem preparados, gerenciamento de processos e capacidade de
gerenciamento do negócio. Neste nível a organização é capaz de intervir nos
processos e realizar melhorias com base em evidências.
•

Nível 5 (Processo Otimizado): Análise e melhoria continua de processos, neste
nível a organização é capaz de realizar um gerenciamento integrado com a
governança corporativa. A empresa está preparada para otimizar e antecipar
as futuras demandas e necessidades.
O grande benefício que o P3M3 pode trazer para a organização está

relacionado a identificação de atributos que são chaves para a performance do
negócio em cada nível de maturidade. O modelo permite que a organização identifique
área de forças e fraquezas internas e suas mudanças na entrega dos processos. Esta
informação pode ser utilizada para desenvolver planos de melhoria para aumentar a
confiança da organização dos projetos que estão sendo entregues.
Com base na análise e explicação dos modelos acima, podemos dizer que as
opções de modelos teóricos que podem ser adotados pelas empresas é muito
abrangente. Entretanto, cabe ressaltar que a aplicação de modelos nas organizações
varia de acordo com os objetivos pretendidos. Há modelos que exigem muito mais
conhecimentos prévios e análises em gerenciamento de projetos para sua implantação
do que outros.
Algumas empresas até mesmo adotam mais de um modelo simultaneamente que
se adequam melhor a sua realidade.

4 CONCLUSÃO
Os níveis e metodologias de maturidade auxiliam rumo ao aperfeiçoamento em
gerenciamento de projetos. Sendo assim, é recomendável que para as empresas que
queiram melhorar seu nível de maturidade que estas conhecem os modelos
disponíveis e identifiquem o mais apropriado e adequado para que seus objetivos
estratégicos sejam alcançados.
Gerenciar projetos de forma eficiente e eficaz e um dos grandes desafios para as
organizações.

Cabe à organização a busca por padronizar, capturar, reter e

disseminar a cultura e melhoria contínua das suas melhores práticas gerenciais, com o
objetivo de atingir a maturidade em gerenciamento de projetos.
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