
 

 

 

 

CLAUDIR DOMINGOS RECK 

 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM EMPRESAS COM 

ESTRUTURA OPERACIONAL 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio 

Vargas, como pré-requisito para a obtenção do 

Titulo de Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Denise Basgal 

Orientadora 

 

Curitiba – PR 

2015 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Gerenciamento de Projetos em Empresas com 

Estrutura Operacional, elaborado por Claudir Domingos Reck e aprovado pela 

Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do 

Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de 

Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Local, Data 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Basgal 

Orientadora 

 

  



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno Claudir Domingos Reck, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma GP37-Curitiba (6/2013) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 29/09/2013 a 19/12/2015, 

declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Gerenciamento de 

Projetos em Empresas com Estrutura Operacional, é autêntico e original. 

 

 

Local, Data 

 

 

Claudir Domingos Reck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre sistema de gestão de projetos de 

investimentos em empresas com estruturas organizacionais voltadas para a rotina, 

especialmente na indústria alimentícia, que possui este modelo de organização. Foram 

realizadas duas pesquisas; Uma baseada nas áreas de conhecimento em gerenciamento de 

projetos do PMBOK, e a outra, com a aplicação do questionário de medição de maturidade 

em projetos.. O resultado das pesquisas teve total aderência entre elas, e demonstraram que as 

empresas não possuem processos de gestão estruturados e devidamente organizados dos seus 

projetos de investimentos. Como regra geral, não existe Gerente de Projeto especialmente 

designado. Os Engenheiros e Técnicos, que estão locados nas suas respectivas Unidades 

Fabris dividem o seu tempo entre inúmeros projetos que são desenvolvidos simultaneamente.  

O cronograma de um projeto sofre impacto de outros projetos, justamente por esta “disputa” 

de recursos que acontece diariamente entre os mesmos. Além do mais, o nível de autoridade 

dos profissionais responsáveis pelos projetos é muito pequeno, e não é compatível com a 

relevância dos mesmos. As alçadas de aprovação para contratação de serviços e compra de 

materiais e equipamentos são irrelevantes, do ponto de vista de valores monetários. A área de 

Suprimentos segue políticas próprias, definidas para todos os processos de aquisição na 

Companhia. A área de RH, igualmente tem procedimentos específicos que devem ser 

seguidos por todas os profissionais  da Empresa. Não existem processos estruturados de 

avalição e aprovação dos projetos com envolvimento de todos os stakeholders.   

Palavras Chave: Projetos, Gerenciamento, Aprovação, Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
This work aims to make a reflection on investment projects management system in companies 

with organizational structures focused on routine, especially in the food industry, which has 

this organizational model. Two surveys were carried out; One based in the areas of knowledge 

management PMBOK projects, and the other with the application of maturity measurement 

questionnaire in projects. The result of the research had total adherence between them, and 

showed that the companies do not have management processes structured and properly 

organized their investment projects. As a general rule, there is no specially designated Project 

Manager. Engineers and Technicians, which are leased in their respective Fabris units divide 

their time between several projects that are developed simultaneously. The schedule of a 

project impacted other projects, precisely because of this "dispute" of resources that takes 

place daily between the same. Moreover, the level of the professionals responsible for the 

design authority is very small, and is not compatible with the relevance thereof. The approval 

standards for contracting services and purchasing materials and equipment are irrelevant from 

the point of view of monetary values. The Supply area follows its own policies defined for all 

procurement processes in the Company. The HR also has specific procedures to be followed 

by all employees of the Company. There are no structured processes APPRAISAL and 

approval of projects with involvement of all stakeholders. 

 

Key Words: Projects, Management, Approval, Investment. 
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1. INTRODUÇÃO  

As Empresas com estrutura organizacional operacional têm o foco centrado nas suas 

operações rotineiras. Mesmo assim, alocam altos valores em projetos que demandam 

investimentos, como melhoria dos seus produtos, lançamentos de novos produtos, 

atendimentos a requisitos legais, demandas de clientes e inovação tecnológica.  

 As permanentes mudanças do modo de vida das pessoas e dos hábitos alimentares, 

etc, apresentam ameaças a este mercado, mas por outro lado geram novas oportunidades de 

negócios, que implicam na necessidade de desenvolvimento e lançamento de novos produtos 

e novos serviços. Mas a velocidade do atendimento a estas novas necessidades das pessoas 

deve ser alta e precisa, sob pena de ser ultrapassado pela concorrência.  

Frente a esta nova realidade, o gerenciamento de projetos deveria ser uma das 

fortalezas destas empresas, pois envolvem altos valores de investimentos, necessidade de alta 

velocidade de execução e precisão absoluta. Neste sentido, este trabalho tem o objetivo fazer 

uma reflexão sobre o modelo de gerenciamento de projetos nas empresas com estrutura 

organizacional voltada para a operação, especialmente no ramo alimentício. 

O problema da pesquisa é: É possível fazer uma reflexão do sistema de 

gerenciamento de projetos em uma empresa com estrutura organizacional operacional? 

O Objetivo Geral: Fazer reflexão sobre o sistema de gerenciamento de projetos em 

empresas com estrutura organizacional operacional. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: Objetivos específicos: 

 Medir o nível de maturidade em projetos em uma grande empresa no ramo alimentício. 

Avaliar a sistemática de elaboração, aprovação, e de execução dos projetos de investimentos. 

As empresas brasileiras do ramo de alimentos estão entre as maiores empresas do mundo, 

tanto em produção e processamento de proteína animal, como no ramo alimentício de uma 

forma geral. Possuem grande número de plantas industriais no Brasil e no exterior, com um 

portfólio composto por um grande número de projetos, altos investimentos em 

desenvolvimento de novos produtos, atendimento aos requisitos legais, novas plantas e 

melhoria de desempenho das plantas atuais. 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida através da realização de duas pesquisas, 

sendo uma com profissionais das Unidades Produtoras envolvidas na elaboração e execução 

de projetos, abrangendo as 10 áreas de conhecimento em Gerenciamento, e outra, com 

profissionais das áreas Corporativas, com o objetivo de medir o nível de maturidade 
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percebido em gerenciamento de projetos. O objetivo das pesquisas é avaliar subjetivamente o 

grau de aderência entre elas, Para a pesquisa de campo referente às áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos, foram enviados 50 questionários e recebidos 31 respondidos. Já a 

pesquisa para medição do nível de maturidade, forma enviados 12 questionários, e recebidos 8 

respondidos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, que tem levado as Empresas 

a viver em permanente estado de mudanças, o gerenciamento de projetos assume papel 

importante neste contexto, pois através dos projetos que as Companhias se tornam melhores e 

mais lucrativas. 

A necessidade de redução de custos, melhoria da qualidade dos produtos, recursos 

financeiros cada vez mais escassos, aumento da concorrência, requisitos legais cada vez mais 

rígidos e punitivos, são apenas alguns dos desafios enfrentados pelas organizações nos dias de 

hoje. As Empresas brasileiras tem se organizado e estruturado de diversas formas para 

enfrentar esta nova realidade. 

Porém, apesar da necessidade, e da importância no gerenciamento dos seus projetos, 

grandes Empresas com este modelo de estrutura organizacional, entre elas, as do ramo de 

alimentos, não tem áreas específicas de gestão de projetos. Os projetos são desenvolvidos e 

gerenciados dentro das rotinas do dia a dia destas Companhias.  

 

2.1 Aspectos Organizacionais 

2.1.1 Estruturas Organizacionais mais Usadas 

 

Darci Prado (2004), no seu Livro “Gerenciamento de Projetos para Executivos”, fala 

das estruturas organizacionais mais usadas nas Empresas, que são funcional, matricial e por 

projetos. Todas elas comportam algumas variações, e podem conviver entre si, e com outras 

formas complementares de organização, tais como, Escritório de Projetos e Comitê Diretivo. 

Empresas de Vanguarda utilizam todos estes tipos de organização para obter melhor 

eficiência, tanto no ambiente de operações rotineiras como em no ambiente de projetos. 

Vicente Falconi (2004), no seu livro “Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a 

Dia” diz que a Organização hierárquica das empresas pode e deve mudar: 

A – Pelas modificações do Mercado 

B – Pelo crescimento dos seus empregados, por meio da educação e treinamento 

C – Pela influência da tecnologia da informação 

D – Pelas mudanças mercadológicas 

E – Pela influência da cultura local 



13 

 

F – Pela influência das pessoas 

As funções não se alteram. A empresa pode ser muito vertical ou muito horizontal, 

mas as funções são as mesmas. Todas sempre existirão. 

 

2.1.2 Estrutura Hierárquica ou Funcional  

 

Empresas com Estruturas Organizacionais Hierárquicas ou Funcionais, cada 

Departamento, Diretoria, ou Divisão executa suas funções sem interferências gerenciais de 

outras áreas. Os projetos são executados simultaneamente com as Operações rotineiras, e não 

existem Gerentes de Projetos especialmente designados, e os membros dos projetos não se 

dedicam integralmente ao mesmo projeto. 

 

2.1.3 Estrutura Matricial 

 

É uma forma híbrida de estrutura organizacional que tem se tornado muito popular 

num ambiente de múltiplos projetos, tais como desenvolvimento de novos produtos, 

instalação de grandes equipamentos em fábricas, etc. Esta forma de organização tenta mesclar 

características das organizações funcionais e por projetos. Aqui existe Gerente de Projetos, 

mas sua equipe é formada por funcionários de outros departamentos que além de executar as 

tarefas do projeto, muitas vezes continuam executando tarefas nos seus setores de origem. 

Portanto a característica básica aqui é o duplo comando. O nível de dedicação dos 

subordinados pode variar de parcial a integral. 

 

2.1.4 Estrutura por Projetos 

 

Esta é a forma de organização da maioria das empresas que são orientadas por 

projetos, como empresas de construção pesada, empresas que constroem e vendem grandes 

equipamentos, navios, etc. Neste modelo temos a figura do Gerente de Projetos que conserva 

o cargo mesmo depois da conclusão do projeto. Ele possui total autoridade sobre o projeto, 

podendo requisitar recursos de dentro ou de fora da organização. Ele monta sua equipe com 

pessoas que se dedicam unicamente ao projeto. A equipe pode ser formada por elementos das 

áreas funcionais da empresa. Quando não são mais necessários ao projeto, estas pessoas 

podem voltar para suas áreas funcionais anteriores. 
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2.2 Projetos e Operações 

 

     Segundo Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior (2012) no Livro “Gestão de Projetos da 

Academia à Sociedade”, projetos e operações possuem características distintas, pois o projeto 

se apresenta pela exclusividade, progressividade e temporariedade, enquanto que as 

operações, de um modo geral, são repetitivas e contínuas. Uma atividade contínua é aquela 

realizada dia após dia, compondo a rotina de uma equipe ou de um departamento de uma 

Organização. 

Os projetos, que possuem atividades específicas, com tempo determinado para ser 

concluído, escopo definido, devem ter encerramento formal, porque, se não for assim, as 

atividades dos projetos podem ser confundir com atividades rotineiras. 

 

2.3 Influências Organizacionais no Gerenciamento de Projetos 

 

      De acordo com o Guia PMBOK (2013), a cultura, o estilo e estrutura da organização 

influenciam a maneira como os projetos são executados. O nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos de uma organização e seus sistemas de gerenciamento de projetos 

também podem influenciar os projetos. 

 

            Estrutura da                

             Organização 

 

Características 

 do Projeto 

 

 

Funcional 

 

 

Mista 

Fraca 

 

 

Mista 

Balancea

da 

 

 

Mista 

Forte 

 

 

Projetizada 

Autoridade do 

Gerente de Projetos 

Pouca ou 

nenhuma 

 

 

Baixa 

Baixa a 

Moderada 

Moderada e 

alta 

Alta e quase 

total 

Disponibilidade de 

Recursos 

Pouca ou 

nenhuma 

 

 

Baixa 

Baixa a 

Moderada 

Moderada e 

alta 

Alta e quase 

total 

Quem Gerencia o 

orçamento do projeto 

Gerente 

Funcional 

 

Gerente 

Funcional 

 

Misto 

Gerente de 

Projetos 

Gerente de 

Projetos 

Papel do Gerente de 

projetos 

Tempo 

Parcial 

 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral 

Equipe 

Administrativa do 

gerenciamento de 

projetos 

 

Tempo 

Parcial 

 

Tempo 

Parcial 

 

Tempo 

Integral 

 

Tempo 

Integral 

 

Tempo 

Integral 

Tabela 1: Influência das Estruturas Organizacionais nos Projetos 

Fonte: PMBOK (2013) 
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2.3.1 Cultura e Estilos Organizacionais 

 

     As organizações são arranjos sistemáticos de entidades que visam o alcance de um 

objetivo, que podem envolver a realização de um projeto. A cultura e o estilo da organização 

afetam a maneira como ela conduz os projetos. 

Assim sendo, um Gerente de Projetos deve entender os diversos estilos e culturas 

organizacionais que podem afetar o projeto. 

 

2.3.2 Estruturas Organizacionais 

 

       É um fator ambiental da empresa que pode afetar a disponibilidade dos recursos e 

influenciar a forma como os projetos são conduzidos. As estruturas organizacionais variam de 

funcionais a projetizadas, com uma variedade de estruturas matriciais entre elas.  As 

organizações matriciais combinam características funcionais e projetizadas. As organizações 

matriciais podem ser classificadas como fracas, balanceadas ou fortes, dependendo do nível 

relativo de poder de influência entre os gerentes funcionais e gerentes de projetos. 

 

2.3.3 Comunicações Organizacionais  

 

       O sucesso dos projetos é altamente dependente do estilo de comunicação dentro da 

organização. A capacidade de comunicação dentro das organizações exerce forte influência 

em como os projetos são conduzidos. Os Gerentes de Projetos em locais mais distantes estão 

mais capacitados a se comunicar eficazmente com todas as partes interessadas pertinentes no 

âmbito da estrutura organizacional a fim de facilitar o processo de tomada de decisões. 

 

2.4 Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

      Darci Prado (2010) no seu livro “Maturidade em Gerenciamento de Projetos”, diz que 

cerca de um terço da economia mundial é movido por meio de projetos, e que no mundo 

globalizado e em uma era de grandes transformações, a execução de grandes projetos e de 

grandes transformações está ficando comum. Para isso as organizações precisam amadurecer 

e melhorar o gerenciamento dos seus projetos. 
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2.4.1 Modelo de Maturidade em Projetos  

 

É um mecanismo que quantifica numericamente a capacidade de gerenciar projetos das 

empresas. A tabela abaixo demonstra o nível da maturidade em gerenciamento de projetos nas 

empresas brasileiras em 2008.  

 

NÍVEL 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

        1 

Inicial ou Embrionário: A Empresa está no estágio inicial de gerenciamento de 

projetos, que são executados na base da intuição, boa vontade ou do melhor 

esforço individual. Geralmente não se faz planejamento e o controle é inexistente. 

Não existem procedimentos padronizados. O sucesso é fruto do esforço individual 

ou mesmo da sorte. São grandes as possibilidades de atraso, estouro de orçamento 

e não atendimento das especificações técnicas. 

 

       2 

Conhecido: A organização fez diversos investimentos em treinamento a adquiriu 

softwares de gerenciamento de projetos. Existem iniciativas isoladas de uso dos 

conhecimentos adquiridos; Pode ocorrer alguma iniciativa de padronização dos 

procedimentos, mas seu uso é incipiente. Percebe-se a necessidade de efetuar uma 

padronização de uso amplo para facilitar o planejamento e o controle dos projetos. 

Pode ter sido designado um profissional para tratar do assunto, mas ele ainda não 

efetuou nenhuma ação no sentido de padronizar e estruturar o departamento.   

 

 

 

       3  

Padronizado: Foi criado um escritório de gerenciamento de projetos que efetuou a 

padronização dos procedimentos, difundida e padronizada em todos os projetos. 

Uma metodologia está disponível e é praticada por todos e parte dela está 

informatizada. Foi implementada uma estrutura organizacional adequada e 

possível ao setor e aos seus tipos de projetos no momento da implementação. Os 

processos de planejamento e controle são praticados pelos principais envolvidos. 

Os gerentes de projetos evoluem em competências técnicas e contextuais. Tem-se 

conhecimento dos problemas que afetam a performance dos projetos ( prazo, custo, 

escopo e qualidade), mas estes problemas ainda não foram sanados. 

 Gerenciado: Os processos implementados anteriormente foram consolidados e 
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        4 

todos os problemas foram sanados. Foi feita uma análise de causa dos desvios da 

meta dos projetos (prazo, custo, escopo e qualidade), e contramedidas foram 

estabelecidas aplicadas com sucesso. O ciclo de melhoria contínua é aplicado toda 

vez que se detecta alguma deficiência. A estrutura organizacional foi revista, e 

evoluiu de modo a permitir um relacionamento realmente eficaz com as áreas 

envolvidas. Existe um forte alinhamento dos projetos com os negócios da 

organização, e os processos de desdobramento do planejamento estratégico e 

acompanhamento das metas fora estabelecidos, e são obedecidos. Os Gerentes são 

bastante evoluídos em aspectos comportamentais, como relacionamentos humanos, 

conflitos, negociações, etc. Existe um banco de dados sobre os projetos executados 

que possibilita o acesso às melhores práticas. A aplicação de processos de 

gerenciamento de projetos é reconhecida como fator de sucesso para os projetos. O 

índice de sucesso é muito alto 

 

 

       5 

Otimizado: Foram otimizados os processo de planejamento e execução (prazo, 

custo, escopo e qualidade), o que implicou em novas melhorias de performance. 

Os projetos estão sendo executados de forma otimizada, com base na larga 

experiência, nos conhecimentos, atitudes pessoais, e com um excelente banco de 

dados de “melhores práticas”. O nível de sucesso é próximo de 100%. A 

organização tem alta confiança em seus profissionais e aceita desafios de alto 

risco. 

Tabela 2: Descrição dos Níveis de Maturidade do Modelo Parado – MMGP 

Fonte: Adaptado de Heldman (2006, p.321). 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 Gerenciamento de Projetos sob o ponto de vista das pessoas envolvidas neste 

processo 

Os projetos necessitam possuir um objetivo muito bem claro e entendido por todas as 

partes interessadas, para que ocorra uma boa definição do escopo. 

 

3.1.1 Gerenciamento da Integração 

 

Pelas respostas obtidas, conclui-se que as Empresas possuem processos estruturados 

com documentação formal para avaliação e aprovação dos projetos, e autorização do início 

das atividades. Por outro lado, os projetos são encaminhados para aprovação sem solução e 

orçamentos detalhados. Não há prática de entregas formais dos projetos. 

 
Figura 1– Pesquisa gestão da Integração 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

3.1.2 Gerenciamento de Escopo 

Para 80% das respostas, os projetos são avaliados de forma sistemática antes do 

processo de aprovação, porém não há práticas de controle e registros das mudanças nos 

projetos, e não são designados Gerentes para os Projetos estratégicos. 
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Figura 2 – Pesquisa gestão de Escopo 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

 

3.1.3 Gerenciamento do Tempo 

 

Apesar de que, para 62% das pessoas não há cronogramas formalmente descritos para 

os projetos, 72% das pessoas também afirmam que mais de 50% dos projetos são entregues 

no prazo. Também não há prática de aprovação de alterações de prazo de conclusão dos 

projetos, e tão pouco responsáveis com prazos claramente definidos nas tarefas. 

 

Figura 3 – Pesquisa gestão do Tempo 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 
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3.1.4 Gerenciamento de Custos 

 

Mais de 90% das pessoas afirmam que os projetos são aprovados com custos 

definidos, e que as mudanças de custos são devidamente aprovadas e registradas. Mesmo que 

os projetos sejam aprovados sem que a solução técnica ainda esteja totalmente definida, são 

concluídos dentro dos orçamentos aprovados para mais de 75% das pessoas. 

 
 

Figura 4 – Pesquisa gestão de Custos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

3.1.5 Gerenciamento da qualidade 

 

Para 60% das pessoas, os projetos são iniciados com todos os requisitos de qualidade 

definidos, e 90% também acham que a Garantia da Qualidade é envolvida na elaboração dos 

projetos. Os requisitos de qualidade são controlados durante os projetos para apenas 68%, das 

pessoas, mas as obras são executadas segundos estas orientações para mais de 90% das 

pessoas que responderam ao questionário. 
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Figura 5 – Pesquisa gestão da Qualidade 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

3.1.6 Gerenciamento de Pessoas 

 

É possível observar que 98% das pessoas afirmam que os recursos não são alocados de 

forma balanceada nos projetos, e para 88%, o quadro de Engenheiros não está equilibrado 

com as demandas de projetos nas Unidades. Para a grande maioria, as pessoas não são 

treinadas e não estão devidamente qualificadas para execução dos projetos aprovados. 

 
 

Figura 6 – Pesquisa gestão de Pessoas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 
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3.1.7 Gerenciamento da Comunicação 

 

Para 76% das pessoas, existem reuniões específicas para checklist dos projetos nas 

Unidades, e 88% dizem que o status dos projetos é devidamente comunicados aos 

interessados na Unidade. 68% considera que a sistemática de comunicação entre as Áreas 

Corporativa e a Unidade é adequada, porém apenas 52% afirmam que as Unidades são 

devidamente envolvidas nas definições dos projetos de crescimento. 

 

Figura 7 – Pesquisa gestão da Comunicação 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

 

3.1.8 – Gerenciamento de Riscos 

 

Em torno de 80% das pessoas acham que os riscos não são sistematicamente 

identificados e registrados no início dos projetos.  De um modo geral, também não há 

controle, e não há uma prática sistemática de neutralização dos riscos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Perg 25 Perg 26 Perg 27 Perg 28

Comunicação 



23 

 

 

Figura 8 – Pesquisa gestão de Riscos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

3.1.9 Gerenciamento das Aquisições 

 

Em torno de 80% das pessoas entendem que não há envolvimento da área de 

Suprimentos durante a fase de planejamento dos projetos. Porém para 80% das pessoas os 

processo de compra são suportados por Memoriais descritivos que contemplam em seu 

conteúdo cláusulas de garantias de performance. 

 

Figura 9 – Pesquisa gestão de Aquisições 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 
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3.1.10 Gerenciamento dos Stakeholders 

 

Pelas respostas obtidas, de um modo geral há uma boa interação com os Stakeholders 

em todas as fases do projeto. 

 

Figura 10 – Pesquisa gestão dos Stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 
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Figura 11 – Nível de maturidade em projetos nas Empresas avaliadas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 

 

 

 

Figura 12 – Aderência às Dimensões 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016) 
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Empresa: Empresas de Alimentos 

Setor avaliado: Indústria 

Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.39 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi de refletir sobre o sistema adotado na gestão de projetos 

nas empresas com estrutura organizacional voltas para a operação, especialmente em 

indústrias do ramo alimentício. 

Pelas pesquisas realizadas, com aplicação dos dois questionários, percebe-se a 

aderência entre eles é muito alta, o que evidencia claramente a necessidade de 

estabelecimento de um sistema de gestão de projetos. Em todas as áreas de conhecimentos 

pesquisadas, foram identificadas lacunas e oportunidades de melhorias que devem ser 

exploradas.  

Na Integração, os projetos são encaminhados para aprovação sem solução e 

orçamentos detalhados. Não há prática de entregas formais dos projetos,  

No escopo dos projetos são avaliados de forma sistemática antes do processo de 

aprovação, porém não há práticas de controle e registros das mudanças nos projetos, As 

mudanças de escopo são frequentes durante o ciclo de vida dos projetos. 

Na gestão do tempo, não há cronogramas formalmente descritos para os projetos, e não 

há prática de aprovação de alterações de prazo de conclusão dos projetos,  

Os projetos são aprovados com custos definidos. As mudanças de custos são 

devidamente avaliadas, aprovadas e registradas. Mesmo sem o planejamento de tempo 

detalhado, os projetos na sua maioria são concluídos dentro dos orçamentos aprovados. 

Na gestão da Qualidade, os projetos são iniciados com os requisitos de qualidade 

definidos, e a área da Garantia da Qualidade é envolvida de alguma forma na elaboração dos 

projetos. Os requisitos de qualidade não são totalmente controlados durante o período de 

execução dos projetos.  

Na área de gestão de pessoas, recursos não são alocados de forma balanceada nos 

projetos, e o quadro de técnicos e engenheiros não está equilibrado com as demandas de 

projetos em carteira.  

O processo de comunicação está adequado, Existem reuniões específicas para checklist 

dos projetos. O status dos projetos é devidamente comunicados aos interessados, porém o 

envolvimento de todos os Stakeholders ainda pode ser melhorado. 

Os riscos não são sistematicamente identificados e registrados no início dos projetos.  

De um modo geral, também não há controle, e não há uma prática sistemática de 

neutralização dos riscos. 
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Na gestão de aquisições, não há envolvimento da área de Suprimentos durante a fase 

de planejamento dos projetos. Os processos de compras não são suportados por memoriais 

descritivos que contemplam em seu conteúdo cláusulas de garantias de performance. 

No que tange à medição do nível de maturidade em projetos, a pesquisa demonstrou 

forte aderência ao questionário anterior.  

O nível medido de 1,39 mostra claramente as oportunidades existentes no 

Gerenciamento de Projeto. 

Com este trabalho, atingimos o objetivo geral de fazer uma reflexão sobre o sistema de 

gerenciamento de projetos utilizados em empresas com estrutura organizacional operacional, 

especialmente no ramo de alimentos. 

Futuros desdobramentos: Sugerimos para a sequência deste tema, que as empresas 

com estrutura organizacional operacional estabeleçam um sistema robusto de gerenciamento 

de projetos, tanto para otimização dos altos valores em investidos anualmente, quanto na 

avalição dos resultados obtidos com os projetos executados. 
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6. APÊNDICES 

 

QUESTIONÁRIO 01 

PESQUISA APLICADA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

MBA em Gerenciamento de projetos – Turma 6/13 

 

O objetivo deste questionário é conhecer a percepção das pessoas envolvidas na elaboração e 

na execução de projetos que envolvem investimentos sobre as áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos conforme GUIA PMBOK (quarta edição) numa Empresa com 

estrutura organizacional voltada para a operação. 

- As respostas devem ser baseadas no envolvimento em projetos de uma maneira geral nos 

últimos 12 meses. 

- Marque com um X a alternativa escolhida para cada uma das perguntas.  

- Não há necessidade de identificação, pois esta informação não será utilizada no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

INTEGRAÇÃO: 

1. Os projetos são formalmente aprovados, ou seja, existe um documento ou uma informação 

oficial equivalente que autoriza o início das atividades? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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2. Os projetos elaborados pelas Unidades, quando são encaminhados para aprovação, estão 

com solução técnica totalmente definida, prazo de execução compatível, orçamento baseado 

na proposta de pelo menos 01 fornecedor, ou então baseado em práticas anteriores?   

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

3. Os projetos são formalmente encerrados, com o aceite formal do usuário (não considerar 

fechamento da PI na Controladoria)? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

4. Existe prática formal de definir as entregas do projeto no que tange ao desempenho, como 

indicadores de custos, produtividade, qualidade, indisponibilidade? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

5. Você considera que a sistemática de avaliação e aprovação dos projetos adotada na empresa 

atualmente está OK? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

6. Existem Gerentes de Projetos especialmente designados para os principais projetos da 

Unidade/ Companhia 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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7. As mudanças de escopo dos projetos são controladas?  

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

8. As mudanças de escopo dos projetos são registradas? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DO TEMPO: 

9. Os projetos possuem cronogramas descritos em documentos (independente da ferramenta), 

onde através dele pode-se conhecer a data de conclusão dos mesmos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

10. Você afirmaria que mais de 50% dos projetos são entregues dentro dos prazos 

estabelecidos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

11. Existe uma prática de aprovação da alteração do prazo final de um projeto pelo usuário 

final do mesmo? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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12. As tarefas dos cronogramas dos projetos possuem responsáveis claramente definidos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS: 

13. Existem orçamentos claramente definidos e aprovados para cada um dos projetos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

14. As mudanças de custo dos projetos são aprovadas e registradas? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

15. Os orçamentos dos projetos são elaborados a partir da solução técnica já definida? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

16. Você afirmaria que mais de 50% dos projetos são concluídos dentro dos orçamentos 

aprovados? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE: 

17. Os requisitos de Qualidade são definidos para cada um dos projetos aprovados? 

[   ] Sim 

[   ] Não 



34 

 

 

18. A área da Garantia da Qualidade é envolvida na elaboração dos Projetos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

19.  Os requisitos de Qualidade são controlados durante o ciclo de vida de cada um dos 

projetos?  

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

20. As obras são executadas seguindo recomendações ou padrões estabelecidos pela Garantia 

da Qualidade? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DE PESSOAS: 

21. A alocação dos Recursos Humanos nos projetos é realizada baseada no balanceamento de 

necessidades de cada um dos projetos (projetos concorrem os mesmos recursos)?  

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

22. O quadro de engenheiros e projetistas existente na estrutura da Unidade está de acordo 

com o número e complexidade dos projetos aprovados na Unidade nos últimos 02 anos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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23. Existem treinamentos para qualificação e capacitação dos Engenheiros Projetistas das 

Unidades? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

24. A equipe de Projetos da Unidade está qualificada, habilitada para execução dos projetos 

de crescimento definidos para cada uma das Unidades? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO: 

25. Existem reuniões específicas e programadas para check do andamento dos projetos nas 

Unidades? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

26. Existe um plano ou prática estabelecida de comunicação do status dos projetos às partes 

interessadas nas Unidades? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

27. Você considera que o sistema de comunicação de uma maneira geral, adotado atualmente 

entre as Áreas Corporativas da Empresa e as áreas da Unidade envolvidas em projetos está 

OK? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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28. As Unidades são envolvidas na definição do escopo, prazos de execução e orçamentos dos 

projetos de crescimento? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DE RISCOS: 

29. Os riscos dos projetos são devidamente identificados e analisados? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

30. Os riscos dos projetos são devidamente registrados? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

31. Os riscos dos projetos são controlados? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

32. Existe plano de neutralização dos riscos para os projetos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES: 

33. Existe um plano de aquisição dos principais projetos da Unidade alinhados com a área de 

Suprimentos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

34. Existe algum sistema de avalição formal dos fornecedores locais? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

35. Os processos de contratação são sistematicamente suportados por memoriais descritivos 

elaborados pela área de Projetos da Unidade? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

36. Os principais processos de aquisição de equipamentos e serviços contemplam nos seus 

memoriais descritivos, cláusulas claras de garantias de desempenho, de modo a proteger os 

interesses da Empresa? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS: 

37. As necessidades dos Stakeholders (partes interessadas) dos projetos são definidas e 

documentadas? 

[   ] Sim 

[   ] Não 
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38. Todos os Stakeholders são envolvidos na definição do escopo dos projetos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

39. Os stakeholders são comunicados sobre as mudanças ocorridas nos projetos? 

[   ] Sim 

[   ] Não 

 

40. Os stakeholders acompanham o desenvolvimento das atividades do projeto?  

[   ] Sim 

[   ] Não 
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7. ANEXOS 

QUESTIONÁRIO 02 

PESQUISA APLICADA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

MBA em Gerenciamento de projetos – Turma 6/13 

 

O objetivo deste questionário é conhecer a percepção das pessoas envolvidas na elaboração e 

na execução de projetos sobre o nível de maturidade em projetos que envolvem investimentos 

numa Empresa com estrutura organizacional voltada para a operação. 

- Marque com um X a alternativa escolhida para cada uma das perguntas.  

- Não há necessidade de identificação, pois esta informação não será utilizada no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

NIVEL 2 – CONHECIDO (iniciativas isoladas)  
Este nível representa o despertar para o assunto gerenciamento de projetos. Suas principais 

características são:  

 

 

 Iniciativas isoladas para o planejamento e controle de alguns projetos.  

padronizada para Gerenciamento de Projetos, constituída de processos, ferramentas, estrutura 

organizacional, etc.  

dos componentes de uma plataforma de Gerenciamento de Projetos (GP).  

 

 

1. Em relação aos treinamentos internos e externos ocorridos nos últimos 12 meses, 

relacionados com aspectos básicos de gerenciamento de projetos, assinale a opção mais 

adequada:  

a) Diversos elementos do setor participaram de treinamentos nos últimos 12 meses. Os 

treinamentos abordaram aspectos ligados a áreas de conhecimentos e processos (tais como os 

padrões disponiveis, PMBOK, IPMA, Prince2, etc.).  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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2. Em relação ao uso de softwares para gerenciamento de tempo (sequenciamento de tarefas, 

cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais adequada:  

a) Diversos profissionais do setor participaram de treinamento em software nos últimos 12 

meses e o utilizaram em seus projetos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

3. Em relação à experiência com o planejamento e controle de projetos, por elementos 

envolvidos com projetos no setor, podemos afirmar:  

a) Nos últimos 12 meses, diversos elementos do setor têm efetuado o planejamento, o 

acompanhamento e o encerramento de uma quantidade razoável de projetos, baseando-se em 

padrões conhecidos (PMBOK, etc.) e em ferramentas computacionais (MS-Project, etc.).  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

4. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância do assunto Gerenciamento de Projetos para agregar valor à organização, assinale 

a opção mais adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

  

5. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância de se possuir uma metodologia, assinale a opção mais adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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6. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização da 

importância de se possuir um sistema informatizado para atender ao gerenciamento dos 

projetos, assinale a opção mais adequada:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

7. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância dos componentes da estrutura organizacional (Gerentes de Projeto, PMO, 

Comitês, Sponsor, etc.), escolha:  

Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

Esforços foram iniciados neste sentido.  

Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

 

8. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância de os projetos do setor estejam rigorosamente alinhados com as estratégias e 

prioridades da organização, escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

9. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância de se evoluir em competência comportamental (liderança, negociação, 

comunicação, conflitos, etc.) escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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10. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

importância de se evoluir em competência técnica e contextual (ou seja, assuntos ligados ao 

produto, aos negócios, à estratégia da organização, seus clientes, etc.), escolha:  

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

 

NIVEL 3 - PADRONIZADO  
Ao responder as questões deste nível, tenha em mente que ele representa a situação em que foi 

implementada uma plataforma de GP, que está em uso. Suas principais características são:  

• Evolução nas competências.  

• Ambiente propício a mudança de cultura  

• Existência de uma plataforma padronizada para Gerenciamento de Projetos  

• Uso de baseline.  

• Medição de desempenho dos projetos encerrados.  

• Captura de dados de anomalias que impactam os resultados dos projetos (atrasos, estouro de 

custos, etc.).  

• A plataforma está em uso pelos principais envolvidos há mais de um ano.  

• Uma quantidade significativa de projetos utilizou todos os processos da metodologia (inicio, 

meio e fim).  

 

 

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

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

a) Existe uma metodologia contendo os processos e áreas de conhecimentos necessários e 

alinhados a algum dos padrões existentes (PMBOK, PRINCE2, IPMA, etc.). Ela diferencia 

projetos pelo tamanho (grande, médio e pequeno) e está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

2. Em relação à informatização dos processos para gerenciamento dos projetos, assinale a 

opção mais adequada:  

a) Existe um sistema, aparentemente completo, adequado e amigável. Ele contempla 

diferentes tamanhos de projetos e permite armazenar e consultar dados de projetos encerrados. 

Está em uso pelos principais envolvidos (que foram treinados) há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  
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e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos desde (caso aplicáveis) o 

surgimento da ideia, os estudos técnicos, o estudo de viabilidade, as negociações, a aprovação 

do orçamento, a alocação de recursos, a implementação do projeto e uso, temos:  

a) Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados (tanto 

da ótica do desenvolvimento do produto como do seu gerenciamento). O material existente é, 

aparentemente, completo e adequado e está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

4. Em relação ao documento Plano do Projeto, que deve conter a abordagem para executar 

cada projeto em função de sua complexidade e também ser utilizado para monitorar o 

progresso do projeto e controlar variações, riscos e stakeholders, podemos afirmar:  

a) A criação deste documento demanda reuniões entre os principais envolvidos até a 

aprovação da baseline, com suas metas para prazos, custos e indicadores de resultados (se 

aplicável). Este processo está em uso há mais de um ano e é bem aceito.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

5. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP ou PMO) ou suas variações, 

assinale a opção mais adequada:  

a) Está implantado. Suas funções foram identificadas, mapeadas e padronizadas e são 

utilizadas por seus membros, que possuem o treinamento necessário em GP. É bem aceito, 

está operando há mais de um ano e influencia positivamente os projetos do setor.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

6. Em relação ao uso de Comitês (ou sistemas executivos de monitoramento ou equivalentes) 

para acompanhamento dos projetos durante suas execuções, assinale a opção mais adequada:  

a) Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no andamento dos 

projetos sob seu acompanhamento. São bem aceitos e estão operando há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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7. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, em reuniões efetuadas pelo 

gerente do projeto com sua equipe para atualizar o plano do projeto e tratar as exceções e os 

riscos, assinale a opção mais adequada:  

a) São realizadas reuniões periódicas que permitem que todos percebam o andamento do 

projeto. Os dados são coletados e comparados com a baseline. Em caso de desvio, 

contramedidas são implementadas. E feita análise de riscos. Está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

8. Com relação ao gerenciamento de mudanças (prazo, custos, escopo, resultados, etc.) para 

projetos em andamento temos:  

a) Os valores baseline são respeitados durante a vida de cada projeto e evitam-se alterações. 

Quando uma modificação é solicitada, rigorosos critérios são utilizados para sua análise e 

aprovação. O modelo funciona adequadamente há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

9. Com relação à definição de sucesso e à criação e uso de métricas para avaliação do sucesso 

dos projetos (ou seja, atingimento de metas: resultados obtidos, atraso, estouro de custos, 

performance, etc.), temos:  

a) Ao término de cada projeto é feita uma avaliação do sucesso e são analisadas as causas de 

não atingimento de metas. Periodicamente são efetuadas análises no Banco de Dados para 

identificar os principais fatores ofensores. Está em uso há mais de um ano.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

10. Com relação à evolução das competências (conhecimentos + experiência) em gestão de 

projetos, técnica e comportamental dos diversos grupos de envolvidos (alta administração, 

gerentes de projetos, PMO, etc.), temos:  

a) Foram identificadas as competências necessárias para cada grupo de profissionais e foi 

feito um levantamento envolvendo “Situação Atual” e “Situação Desejada”. Foi executado 

um Plano de Ação que apresentou resultados convincentes nos últimos 12 meses.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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NIVEL 4 - GERENCIADO  
Ao responder as questões deste nível, tenha em mente que ele representa a situação em que a 

plataforma de GP implementada realmente funciona e dá resultados. As principais 

características deste nível são:  

conhecimento e experiência prática.  

Eliminação (ou mitigação) das anomalias gerenciáveis que atrapalham os resultados dos 

projetos.  

o nível de maturidade 4.  

os  

 

 

 

1. Em relação à eliminação de anomalias (atrasos, estouro de orçamento, não conformidade de 

escopo, qualidade, resultados, etc.) oriundas do próprio setor ou de setores externos 

(interfaces), assinale a opção mais adequada:  

a) Todas as principais anomalias foram identificadas e eliminadas (ou mitigadas) pelo 

estabelecimento de ações (contramedidas) para evitar que estas causas se repitam. Este 

cenário está em funcionamento com sucesso há mais de 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

2. Com relação ao sucesso da carteira de projetos do setor, envolvendo (se aplicável) os 

seguintes componentes: benefícios, resultados esperados, satisfação de stakeholders, 

lucratividade, atrasos, custos, conformidade de escopo e qualidade, etc., temos:  

a) Foram estabelecidas metas, para o desempenho da carteira, para os diversos indicadores 

que são componentes da definição de sucesso (metas coerentes com o esperado para o nível 4 

de maturidade). Estas metas têm sido atingidas nos últimos 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

3. Em relação ao envolvimento da alta administração (ou seja, as chefias superiores que têm 

alguma influência nos projetos do setor) com o assunto “Gerenciamento de Projetos”, assinale 

a opção mais adequada:  

a) Nos últimos dois anos tem havido um adequado envolvimento da alta administração com o 

assunto, participando dos comitês e acompanhando “de perto” os projetos estratégicos. Ela 

possui o conhecimento adequado, têm atitudes firmes e estimula o tema GP.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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4. Em um ambiente de boa governança temos eficiência e eficácia devido à correta estrutura 

organizacional. Ademais, os principais envolvidos são competentes, pró-ativos e utilizam 

corretamente os recursos disponíveis (processos, ferramentas, etc.). Escolha:  

a) Existe boa governança no setor. As decisões certas são tomadas na hora certa, pela pessoa 

certa e produzem os resultados certos e esperados. Isto vem ocorrendo há mais de dois anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

  

 

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

da governança de projetos (metodologia, informatização, estrutura organizacional, 

competências e alinhamento estratégico) temos:  

a) Existe um sistema pelo qual tais assuntos são periodicamente avaliados e os aspectos que 

mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e melhorados. É bem aceito e 

praticado pelos principais envolvidos há mais de 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

6. Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos gerentes de projetos e ao 

estímulo que lhes é concedido no sentido de atingirem as metas de seus projetos, assinale a 

opção mais adequada:  

a) Existe um Sistema de Avaliação dos gerentes de projetos, pelo qual se estabelecem metas e, 

ao final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, eventualmente, obter 

bônus pelo desempenho. O sistema funciona com sucesso há pelo menos 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

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

ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, motivação, etc.), 

assinale a opção mais adequada:  

a) Praticamente todos os gerentes passaram por um amplo programa de capacitação em 

relacionamentos humanos. O programa está funcionando com sucesso há pelo menos dois 

anos e sempre apresenta novos treinamentos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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8. Em relação ao estímulo para a constante capacitação e para a obtenção de certificação 

(PMP, IPMA, PRINCE2, etc.) pelos gerentes de projetos e elementos do PMO, assinale a 

opção mais adequada:  

a) Existe uma politica para estimular os profissionais a se capacitarem continuamente e a 

obter uma certificação. Está em funcionamento há mais de dois anos com bons resultados e 

uma quantidade adequada de profissionais já obteve certificação.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

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

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

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

avaliação dos resultados/benefícios a serem agregados pelo projeto, os quais devem estar 

claramente relacionados com as metas das Estratégias. Funciona há 2 anos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

10. Com relação à competência em aspectos técnicos pela equipe responsável pela criação e 

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

afirmar:  

a) Todos os envolvidos são altamente competentes nesta área, o que contribuiu para que 

retrabalhos e perdas caíssem para patamares quase nulos.  

b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A.  

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A.  

d) Esforços foram iniciados neste sentido.  

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

 

NIVEL 5 - OTIMIZADO  
Ao responder as questões deste nível, tenha em mente que ele representa a situação em que a 

plataforma de GP não somente funciona e dá resultados como também foi otimizada pela 

prática da melhoria contínua e inovação tecnológica e de processos. Suas principais 

características são:  

 

 

 

 

 competência da área, que é vista como benchmark.  
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1. Um dos mais importantes pilares da otimização é a inovação tecnológica e de processos por 

permitir saltos de qualidade e eficiência. Escolha a melhor opção que descreve o cenário de 

inovação no setor:  

a) O tema deixou de ser tabu e houve significativa evolução no aspecto inovação que permitiu 

visualizar os produtos e processos sob novos prismas. Nos dois últimos anos, ocorreram 

diversas iniciativas inovadoras com resultados totalmente compensadores.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

2. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe em 

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

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes 

aspectos que tem permitido significativas otimizações nas durações / custos / escopo dos 

projetos. A equipe domina algumas técnicas, tais como Ágil/Enxuta (Agile/Lean).  

b)  A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

3. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe na gestão 

das partes envolvidas (stakeholders) e gestão de riscos, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes 

aspectos que tem permitido que os projetos avancem “sem nenhum susto”. A equipe domina 

aspectos de complexidade estrutural, tal como pensamento sistêmico (system thinking).  

b)  A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

4. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe em aspectos 

técnicos do produto (bem, serviço ou resultado) sendo criado, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado domínio tão expressivo nestes aspectos, incluindo (se aplicável) 

avanços na tecnologia, VIPs - Value Improving Practices, etc., que têm permitido 

significativas otimizações nas características técnicas do produto sendo criado.  

b)  A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

 

 

5. Com relação ao sistema informatizado:  

a) Está em uso há mais de 2 anos um amplo sistema que aborda todas as etapas desde a ideia 

inicial (ou oportunidade ou necessidade) até a entrega do produto para uso. Ele inclui gestão 

de portfólio e de programas (se aplicáveis) e projetos encerrados.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

6. Em relação ao histórico de projetos já encerrados (Gestão do Conhecimento), no que toca 

aos aspectos (caso aplicáveis): Avaliação dos Resultados Obtidos; Dados do Gerenciamento; 

Lições Aprendidas; Melhores Práticas, etc., podemos afirmar que:  

a) Está disponível, há mais de dois anos, um banco de dados de ótima qualidade. O sistema 

está em uso pelos principais envolvidos para evitar erros do passado e otimizar o 

planejamento, a execução e o encerramento dos novos projetos.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  
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7. Em relação à estrutura organizacional existente (projetizada / matricial forte, balanceada ou 

fraca / funcional), envolvendo, de um lado a organização e do outro, os Gerentes de Projetos e 

o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), escolha:  

a) A estrutura existente é perfeitamente adequada, foi otimizada e funciona de forma 

totalmente convincente há, pelo menos, 2 anos. O relacionamento entre os envolvidos citados 

é muito claro e eficiente.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

8. Em relação à capacidade dos principais envolvidos com projetos do setor em competência 

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

adequada:  

a) Os envolvidos atingiram um patamar de excelência neste tema, demonstrando, inclusive, 

fortes habilidades em assuntos como Inteligência Emocional, Pensamento Sistêmico, 

Prontidão Congnitiva, etc.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

 

9. Em relação ao entendimento, dos principais envolvidos, sobre o contexto da organização 

(seus negócios, suas estratégias, seus processos, sua estrutura organizacional, seus clientes, 

etc.), temos:  

a) Existe um alto entendimento destes aspectos que são levados em conta no planejamento e 

execução de projetos de forma que os produtos entregues (bens, serviços ou resultados) 

realmente estejam à altura da organização.  

b). A situação existente não atende ao descrito no item A. 

  

 

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

assinale a opção mais adequada:  

a) O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural e necessário" há, pelo 

menos, dois anos. Os projetos são alinhados com as estratégias e a execução ocorre sem 

interrupção, em clima de baixo stress, baixo ruído e alto nível de sucesso.  

b) A situação existente não atende ao descrito no item A  

 

 

 


