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Resumo

O setor de Papel e Celulose no Brasil anda na contramão de todos outros mercados no país,

apresentando constante crescimento nos últimos anos principalmente pela desvalorização do

Real frente ao Dólar, já que a o tonelada é vendida nesta moeda. Isto viabilizou uma série de

grandes projetos na área, demandando empresas com porte suficiente para entregá-los no

escopo, custo e prazo correto, ou seja, com capacidade de gerenciá-los. Para medir o grau de

capacitação de uma das principais empresas neste ramo, a Valmet Papel e Celulose, este

trabalho apresenta uma medição e análise da maturidade em gerenciamento de projetos desta

organização, utilizando o método Prado-MMGP. Para tanto há neste uma abordagem sobre

maturidade, um detalhamento do método, a pesquisa de campo, a análise e uma abordagem

inicial para futuros desdobramentos.

Palavras Chave: Maturidade Gerenciamento Projeto Papel Celulose



Abstract

The pulp and paper industry in Brazil goes against all other markets in the country, with a

steady growth in recent years mainly by the devaluation of the Real (local currency) against

the Dollar, since the ton is sold in this currency. This fact enabled a number of large projects

in the area, requiring companies large enough to provide them the correct scope, cost and

deadline, in other words, be able to manage them. To measure the capability of a leading

company in this business, the Valmet Pulp and Paper, this paper presents a measurement and

analysis of project management maturity of this organization, using the Prado-MMGP

method. To achieve this there is an approach on maturity, a detailing of the method, the

fieldwork research, its analysis and an initial approach to future developments.

Key Words: Project Management Maturity Paper Pulp



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - MATURIDADE E SUCESSO ........................................................................... 7
FIGURA 2 – EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS E DO SUCESSO DOS PROJETOS ...................... 8
FIGURA 3 – SUCESSO PARA SITUAÇÃO IDEAL. ........................................................... 9
FIGURA 4 – GRÁFICO COM MATURIDADE RELATIVA GERAL E EM TERMOS DE
DOMÍNIO. .......................................................................................................................... 11
FIGURA 5 – GRÁFICO COM MATURIDADE RELATIVA GERAL E EM TERMOS DE
DIMENSÕES. ..................................................................................................................... 12
FIGURA 6 – OPÇÕES PARA O CRESCIMENTO ............................................................. 13
FIGURA 7 – A SEQUÊNCIA PARA O PLANO ESTRUTURADO .................................... 14
FIGURA 8 – DIMENSÕES DE MATURIDADE DO MODELO PRADO-MMGP ............. 17
FIGURA 9 – GRUPO DE PROCESSOS E ÁREAS DO CONHECIMENTO DO PMBOK . 18
FIGURA 10 – O OLHO DA COMPETÊNCIA DA IPMA ................................................... 19
FIGURA 11 – ORGANIZAÇÃO MATRICIAL FORTE ...................................................... 20
FIGURA 12 – NÍVEIS E DIMENSÕES DE MATURIDADE DO MODELO PRADO-
MMGP................................................................................................................................. 22
FIGURA 13 – ADERÊNCIA AOS CINCO NÍVEIS DE MATURIDADE. .......................... 39
FIGURA 14 – ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES DA MATURIDADE. ................................ 39
FIGURA 15 – COMPARAÇÃO DA AFM VALMET COM DADOS DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ....................................................................................... 41
FIGURA 16 – COMPARAÇÃO DA AFM VALMET COM DADOS DE ÓLEO E GÁS .... 41
FIGURA 17 – MATURIDADE POR TEMPO DE USO DE ELEMENTOS DE
GOVERNANÇA. ................................................................................................................ 43



LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – PONTUAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ........................................................ 16
TABELA 2 – CONCEITUAÇÃO DOS NÍVEIS DE MATURIDADE E SUAS DIMENSÕES
 ............................................................................................................................................ 25
TABELA 3 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS NÍVEIS DE MATURIDADE ...... 26
TABELA 4 – TABELA RESUMO DA CONSOLIDAÇÃO DOS NÍVEIS DE
MATURIDADE .................................................................................................................. 27
TABELA 5 – RESULTADOS GERAIS DAS PESQUISAS ................................................ 28
TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE MATURIDADE GERAL ...................... 29
TABELA 7 – ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES DE MATURIDADE GERAL ..................... 29
TABELA 8 – RESULTADOS GERAIS PARA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO ............ 31
TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE MATURIDADE PARA A INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO ............................................................................................................ 31
TABELA 10 – ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES DE MATURIDADE PARA A INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO ............................................................................................................ 31
TABELA 11 – DADOS DAS SUBCATEGORIAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO,
PESQUISA 2014. ................................................................................................................ 32
TABELA 12 – CONCEITUAÇÃO DOS NÍVEIS DE MATURIDADE E SUAS
DIMENSÕES ...................................................................................................................... 34
TABELA 13 – RESULTADO GERAL DA MATURIDADE DO SETOR DE PROJETOS. 35
TABELA 14 – RESULTADO DE MATURIDADE PARA O NÍVEL OPERACIONAL DO
SETOR DE PROJETOS....................................................................................................... 37
TABELA 15 – RESULTADO DE MATURIDADE PARA OS COMITÊS DO SETOR DE
PROJETOS. ......................................................................................................................... 38
TABELA 16 – RESULTADO DE MATURIDADE PARA O NÍVEL GERENCIAL DO
SETOR DE PROJETOS....................................................................................................... 38



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 1

1.1. A VALMET ESTÁ PREPARADA PARA GERENCIAR ESTES

PROJETOS? ............................................................................................................. 2

1.2. OBJETIVOS .................................................................................................... 4

1.2.1. OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 4

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 4

1.3. JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 4

1.4. METODOLOGIA ............................................................................................ 5

1.5. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ............................... 5

2. DESENVOLVIMENTO ..................................................................................... 6

2.1. MATURIDADE EM PROJETOS ............................................................................. 6

2.2. POR QUÊ ANALISAR A MATURIDADE? ................................................................ 7

2.3. OS MODELOS ATUAIS ........................................................................................ 9

2.4. O MODELO OPM3 ........................................................................................... 10

2.5. O MODELO PRADO MMGP ............................................................................ 12

2.5.1. O QUESTIONÁRIO .......................................................................................... 15

2.5.2. DIMENSÕES DA MATURIDADE ......................................................................... 17

2.5.2.1. Competências Técnicas e Contextuais ........................................................ 17

2.5.2.2. Uso Prático da Metodologia ....................................................................... 19

2.5.2.3. Uso Informatização .................................................................................... 20

2.5.2.4. Uso adequado da Estrutura Organizacional ................................................ 20

2.5.2.5. Alinhamento com os Negócios da Organização .......................................... 21

2.5.2.6. Competências Comportamentais ................................................................ 21

2.5.3. NÍVEIS DE MATURIDADE ................................................................................. 21

2.5.3.1. Nível 1 – Inicial ......................................................................................... 22

2.5.3.2. Nível 2 – Conhecido .................................................................................. 22

2.5.3.3. Nível 3 – Padronizado ................................................................................ 23

2.5.3.4. Nível 4 – Gerenciado ................................................................................. 23



2.5.3.5. Nível 5 – Otimizado ................................................................................... 24

2.5.3.6. Visão geral dos Níveis ............................................................................... 25

2.5.3.7. Consolidação dos Níveis ............................................................................ 26

2.5.4. NÍVEIS DE MATURIDADE NO BRASIL ............................................................... 28

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS ........................... 33

3.1. A VALMET E A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ............................... 33

3.2. OS RESULTADOS E ANÁLISES ................................................................. 34

3.3. COMPARAÇÃO COM O MERCADO ........................................................ 40

4. CONCLUSÕES................................................................................................. 44

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ................................................................ 45

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 47

7. ANEXO 1 – QUETIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO .......................... 48



1

1. INTRODUÇÃO

O mercado de Papel e Celulose no Brasil encontra-se atualmente no bom ritmo

de crescimento que desempenhou nos últimos cinco anos e na contramão do restante dos

setores da indústria, que apresentaram seguidas reduções de metas durante 2015 devido às

recentes ondas de instabilidade econômica e política. Segundo a Indústria Brasileira de

Árvores (IBA), a produção de celulose no país cresceu 4,6% nos sete primeiros meses de

2015 em relação ao mesmo período de 2014, totalizando 9,7 milhões de toneladas produzidas

no  período.   No  mesmo  sentido,  as  exportações  cresceram  9.3%  atingindo  um  total  de  6,6

milhões de tons.

O grande gatilho para tal crescimento tem sido a desvalorização do real frente

ao dólar. Segundo a revista Exame1, “[...] enquanto as margens brutas de lucro dos produtores

de minério de ferro, carne bovina e soja caíram, em média, 4,6 pontos percentuais no primeiro

trimestre, para 18 por cento, as margens das fabricantes de celulose Suzano Papel e Celulose

SA e Fibria Celulose SA subiram 9,9 pontos percentuais, para 36 por cento, em média”. Por

outro aspecto, o consumo massivo na China e a retomada do crescimento dos Estados Unidos

e Europa tem garantido o gradativo crescimento do preço da celulose no mercado,

evidenciado pelo terceiro aumento em um ano da tonelada de celulose da Suzano Papel e

Celulose, chegando a 920 dólares para a América do Norte, 830 dólares para a Europa e 720

dólares para a Ásia2.

Neste contexto, foram lançados diversos projetos de plantas fabris de papel e/ou

celulose inteiramente novas e com grandes capacidades de produção, dentre estas tem

destaque: Eldorado Papel e Celulose em Três Lagoas-MS com capacidade de produzir 1,3

milhões de toneladas por ano; Suzano Projeto Grandis em Imperatriz do Maranhão, de 1,5 mi

ton/ano; CMPC Celulose Riograndense em Guaíba-RS, 1,5 mi ton/ano; Fibria Projeto

Horizonte  II  em Três  Lagoas-MS,  1,5  mi  ton/ano;  Klabin  Projeto  Puma,  em Ortigueira-PR,

1  FREITAS JR, Gerson; GODOY DENYSE. Produtores de celulose conseguem captar benefício do

câmbio. Revista Exame, 09 jun. 2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/>. Acesso em 29 set. 2015.

2 REUTERS. Suzano eleva em US$20 preço da celulose a partir de setembro. Revista Exame, São

Paulo/Rio de Janeiro, 26 ago. 2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/>. Acesso em 29 set. 2015.
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também 1,5 mi ton/ano. O positivo cenário de expansão também impulsionou as grandes

empresas (players)  em Papel  e  Celulose  a  investirem em uma série  de  projetos  menores  de

reformas e ampliações que a fim de ampliar as capacidades de produção das fábricas

existentes.  Um icônico  exemplo  disso  é  a  fábrica  da  Fibria  em Barra  do  Riacho-ES que  na

última década investiu em diversos upgrades e hoje conta com três linhas de produção e uma

capacidade total de 2,3 mi/ton ano.

Um dos fatores que facilita e difunde esse tipo de empreendimento é o viés de

sustentabilidade agregado a estes projetos. As novas plantas hoje contam com Caldeira de

Recuperação que produzem energia do licor extraído da madeira através de modernos turbo-

geradores a vapor que, além de proporcionar autossuficientes em consumo, algumas também

geram excedente de energia, que é vendido ao Sistema Elétrico. A unidade da Suzano em

Imperatriz-MA, por exemplo, reportou em janeiro de 2015 que a previsão excedente para o

ano é de 100 MW/h em média3.

Todos os cinco grandes projetos de novas fábricas mencionadas anteriormente e a

grande maioria dos projetos de reforma e ampliações, seguem o modelo de projetos EPC

(Engineering, Procurement and Construction). Neste modelo, os grandes players de papel e

celulose contratam antes a engenharia básica de um fornecedor, que estabelece toda a

viabilidade, as condições de contorno e de operação de todas as áreas do empreendimento,

que dependendo do projeto chegam a 15 diferentes áreas. Com esta engenharia básica, o

projeto é então aberto ao mercado para cotações de fornecimento em modelo EPC de cada

área, sendo escopo do fornecedor entregar a planta funcionando e a capacidade comprovada.

1.1. A VALMET ESTÁ PREPARADA PARA GERENCIAR ESTES PROJETOS?

Inserida neste mercado encontra-se a maior fornecedora de serviços e equipamentos de

tecnologia para o setor de papel e celulose no Brasil e uma das maiores do mundo: a Valmet

3 CELULOSE ONLINE. Suzano projeta Unidade Imperatriz (MA) com venda de energia excedente em

80 MW/h. Celulose Online, 12 jan. 2015. Disponível em: < http://celuloseonline.com.br/>. Acesso em 29 set.

2015.
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Celulose Papel e Energia. Com um portfólio de produtos que atendem toda a cadeia produtiva

de plantas de papel e de celulose e todos os grandes produtores em sua carteira de clientes, a

Valmet fornece desde a solução para manutenção operacional das fábricas atuais até a

implementação, gerenciamento e start-up de projetos EPC. Como é frequente neste mercado

todas as áreas da planta diretamente ligadas a produção de papel ou celulose serem entregues

a apenas um fornecedor, a Valmet forneceu duas plantas inteiras das cinco destacadas

anteriormente e diversas áreas nos outros três projetos.

Cada planta de produção de celulose possui diversas áreas com diferentes finalidades,

podendo-se dividir nas áreas de “Utilidades”, que são destinadas a produção e tratamento dos

insumos indiretos como a Estação de Tratamento de Água, Planta Química, Tratamento de

Resíduo, Captação de Água, etc., e as áreas diretamente ligadas à produção de celulose. Estas

últimas estão no portfólio de fornecimento da Valmet e compreendem no Pátio de madeira,

Linha de fibras, Máquina de Papel, Caldeira de Força, Caldeira de Recuperação, Evaporação e

Caustificação. Cada área mencionada é um grande projeto EPC em que o escopo começa no

projeto civil, mecânico e elétrico, passa pela fase de obra desempenhada por montadoras

terceirizadas, prossegue pelo comissionamento, partida e operação assistida da planta e vai até

o fim da garantia, normalmente estipulada como 36 meses após a partida da planta,

totalizando em média 54 meses de projeto. Todas estas etapas geram diferentes tipos de riscos

em que o principal stakeholder responsável nas respostas e impactos é o fornecedor do EPC,

no  caso,  a  Valmet.  Assim,  quando  há  o  fornecimento  de  uma  planta  inteira  por  apenas  um

fornecedor conforme mencionado anteriormente, o risco acumulado.

Após experiências desafiadoras nos dois grandes projetos em que forneceu toda a parte

de produção de celulose da planta fica a pergunta: a Valmet está suficiente preparada para

implementar e gerenciar projetos deste porte?
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo Geral

A fim de responder este questionamento o objetivo do presente trabalho é avaliar a

maturidade em gerenciamento de projetos do setor de Projetos em Papel e Celulose da Valmet

Celulose Papel e Energia.

1.2.2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo deste trabalho, são necessários os seguintes objetivos

específicos:

a) Uma pesquisa de campo com colaboradores do setor com função igual ou

superior de Gerente de Projetos.

b) A obtenção do nível de maturidade e análise dos resultados.

c) Comparação com os dados do mercado brasileiro.

1.3. JUSTIFICATIVA

A necessidade de traçar o grau de maturidade em gerenciamento de projetos torna-se

relevante quando fica claro, após a pesquisa, quão capacitada a referida empresa está para

gerenciar os seus projetos. Adicionalmente, serão apontados aonde se encontram os principais

aspectos a serem melhorados para aumentar o nível de maturidade e consequentemente a

chance de sucesso nos resultados dos projetos.
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1.4. METODOLOGIA

Por ter uma metodologia prática e já consolidada no mercado brasileiro e por

disponibilizar dados das pesquisas já realizadas desde o seu lançamento, este trabalho irá

utilizar o método do modelo Prado-MMGP Setorial (ou Departamental). Adicionalmente,

diferente  do  modelo  do  PMI  (Project Management Institute),  o  OMP3,  que  classifica  a

maturidade em um grau de percentagem, o modelo Prado dá uma nota final a maturidade

avaliada, enquadrando-a em um nível de 1 a 5.

1.5. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Numa primeira etapa do presente trabalho é discorrido sobre a maturidade em projetos

em geral, suas vantagens e aspectos, e são enumerados os principais modelos de medição de

maturidade atuais. Então, é melhor detalhado o modelo escolhido Prado-MMGP, abordando o

formato da pesquisa de campo e todo o referencial teórico que embasa o modelo. Ainda neste

no Capítulo 2, são ilustrados os dados nos diferentes mercados brasileiros e na sequência no

mercado em que a Valmet se enquadra.

No Capítulo 3 é detalhada como foi aplicada a pesquisa de campo e são mostrados os

resultados obtidos. Na sequência, estes são analisados nos níveis e dimensões de maturidade

através dos quadros comparativos afim de se obter um incide final. Com isto faz-se uma

análise inicial e a comparação do resultado com os dados de mercado.

Por fim segue a conclusão final deste trabalho e, no Capítulo 5, são ventilados alguns

possíveis desdobramentos para pesquisas acadêmicas do mesmo tipo e também para aplicação

na empresa, como continuidade do método o para aumento da maturidade.
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2. DESENVOLVIMENTO

Atualmente, tanto na indústria privada como no setor público o maior fluxo de capital

em circulação é gerado pela realização de projetos. Seja no desenvolvimento de um novo

produto para o mercado, na construção de uma obra de infraestrutura viária fundamental para

mobilidade de toda uma cidade ou mesmo em uma instalação artística com fins culturais, os

projetos são responsáveis por transformar uma situação atual aonde existe demanda de

determinadas necessidades em resultados planejados como objetivo.

O PMI (2012)  conceitua  projetos  como sendo um esforço  temporário  com começo e

fim para criação de um produto, serviço ou resultado. Porém, o que se vê nas organizações de

forma recorrente é que os projetos não são bem definidos, são mal divulgados e até mesmo

não encerrados corretamente, o que tem impacto direto no alto índice de insucesso que as

empresas têm no atingimento dos objetivos destes. Segundo um estudo realizado nos EUA

sobre a eficiência em gerenciamento de projetos de softwares do Standish Group (2009), o

índice médio de sucesso é de apenas 35%.

Na economia atual os projetos estão evoluindo no sentido de se tornarem mais

complexos e excessivamente globalizados, aonde as reuniões não presenciais e

acompanhamentos online são constantes e a multinacionalidade nas equipes cada vez mais

frequentes. Por outro lado a competitividade do mercado exige custos mais enxutos e preços

de venda cada vez mais baratos, sempre com prazos extremamente apertados. Dentro deste

conceito é fundamental que as organizações sabiam o que estão gerenciando nos seus projetos

e de que forma irão realizá-los, destinando os recursos adequados para tal no respectivo tempo

demandado. Para tanto primeiramente faz necessário responder a pergunta: estamos

preparados para isso?

2.1. MATURIDADE EM PROJETOS

Conforme define o dicionário a maturidade é: “[...] o efeito ou circunstância da pessoa

que se encontra numa fase adulta; estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo
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desenvolvimento” (DICIO, 2015). Em projetos não é diferente: a maturidade em

gerenciamento de projetos exprime quanto desenvolvida e capacitada a organização está para

gerenciar os seus projetos. Nesse contexto, o PMI (2012) define a maturidade como sendo o

nível de habilidade que uma organização tem para entregar resultados esperados de uma

forma previsível, controlada e confiável.

2.2. POR QUÊ ANALISAR A MATURIDADE?

Da mesma forma que as pessoas mais experientes em um determinado mercado têm

maior facilidade em solucionar problemas complexos as organizações e os seus processos

evoluem e amadurecem de forma semelhante. Neste sentido, segundo o autor Darci Prado

(2010) é inerente a relação da maturidade das empresas com o sucesso no gerenciamento dos

seus projetos: quanto maior o nível de maturidade da organização maior a chance de sucesso,

como é ilustrado abaixo pela Figura 1.

Figura 1 - Maturidade e Sucesso

Fonte: Prado (2010)

Em uma análise direta, o gráfico da Figura 1 mostra que uma organização em um nível

1 de maturidade terá apenas 60% de sucesso em seus projetos mas, em outra interpretação,
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pode-se afirmar que uma empresa em um nível 4 de maturidade terá 80% de chance de

maturidade em seu projeto. Assim, em um nível 5 de maturidade, a chance de sucesso tende a

100%. Embora pareça razoável que 80% de sucesso seja naturalmente um resultado esperado,

a realidade nos projetos está muito aquém deste valor. A Figura 2 abaixo mostra a evolução

dos índices médios de sucesso dos projetos Figura 1em relação ao nível de maturidade da

empresa no Brasil, de acordo com a pesquisa realizada por Archibald e Prado (2014), que será

melhor detalhada no item 2.5.4.

Figura 2 – Evolução dos Níveis e do Sucesso dos Projetos

Fonte: Archibald & Prado (2014)

Uma organização que se encontre insatisfeita com o desempenho ou resultado dos seus

projetos pode estar perdendo competitividade e consequentemente market-share e,  para  sair

da situação atual, incialmente é necessário realizar uma avaliação de maturidade.  Para, Prado

o  índice  ideal  de  sucesso  está  entre  80%  e  100%,  como  é  mostrado  na  Figura  3,  o  que

corresponde em sua escala a uma maturidade entre 4 e 5. Caso a organização apresente um

nível abaixo de 4, é fundamental que se elabore um Plano de Crescimento objetivando uma

maturidade na região da situação ideal.
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Figura 3 – Sucesso para situação ideal.

Fonte: Prado (2010)

Saindo do contexto do projeto, que caracteriza um nível tático, e entrando no nível

estratégico, a análise do atual nível de maturidade irá mostrar um caminho para avançar no

sentido dos objetivos estratégicos da organização através da medição da aplicação das boas

práticas do gerenciamento de projeto. Resumidamente, conforme define o PMI (2003), ela

ajuda a construir uma ponte entre a estratégia e os projetos individuais. Uma avaliação da

maturidade em gerenciamento de projetos determina quais habilidades a empresa possui e

quais  não  possui  no  tema,  se  são  aplicadas  ou  não  e  forma  uma  base  para  um  plano  de

crescimento do setor que apontará aonde deve haver melhorias.

2.3. OS MODELOS ATUAIS

Dentre os diferentes modelos utilizados para medir o grau de maturidade na literatura

atual, tem destaque os listados a seguir:

a) Modelo OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model).

b) Modelo Kerzner-PMMM (Project Management Maturity Model).

c) Modelo Berkeley Project Management Process Maturity (PM)²
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d) Modelo  CBP  PMM  (Center  of  Business  Practices  –  Project  Management

Maturity)

e) Modelo Prado-MMGP Setorial  (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de

Projetos).

f) Modelo Prado-MMGP Corporativo.

Quando o assunto surgiu ao longo dos anos 90 diversos modelos de análise de

maturidade em gerenciamento de projetos foram desenvolvidos, sendo a grande maioria

derivações no modelo de maturidade de projetos de softwares SW-CMM  ou  Software

Capability Maturity Model, da Universidade Carnegie-Mellon. Assim como o SW-CMM, o

modelo Prado-MMGP, o Modelo Kerzner-PMMM, o Modelo de Berkeley, entre outros,

também possuem cinco níveis de maturidade mas diferem quanto as características de cada

nível.  Já  o  modelo  do  PMI,  o  OPM3  utiliza  a  classificação  de  maturidade  em  valores

percentuais.

Este trabalho irá, na sequência, detalhar superficialmente o modelo mais difundido no

mercado mundial, o OPM3 para então abordar detalhadamente o modelo escolhido como

ferramenta para a análise de maturidade em gerenciamento de projetos do setor de Projetos da

Valmet Papel e Celulose, o modelo Prado MMGP Setorial.

2.4. O MODELO OPM3

Publicada a primeira versão no ano de 2003 e a segunda em 2009 pelo PMI, o OMP3

traz toda a bagagem desta instituição fundada em 1969 e que mais difundiu o Gerenciamento

de Projetos ao longo da terceira revolução industrial. A concepção do modelo foi

desenvolvida  por  mais  de  800  consultores  em  35  países  ao  longo  de  6  anos  e  possui  três

grandes bancos de dados: o Conhecimento (Knowledge),  o  Avaliação  (Assessment)  e  o

Aperfeiçoamento (Improvement).

O primeiro, Knowledge, explica a fundamentação dos conceitos do OPM3,

descrevendo o gerenciamento de projetos organizacional e a maturidade. O segundo,
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Assessment, detalha como efetivamente a organização pode avaliar a sua maturidade através

de métodos práticos, através de um questionário de 120 questões, relativos a um corpo de

melhores práticas. O último, Improvement, detalha um processo que a organização deve

adotar para aumentar a maturidade, contém um banco de dados com 586 melhores práticas e a

sua avaliação mostra as competências que a organização tem de desenvolver, sendo a base

para um Plano de Desenvolvimento.

O OPM3 não se aplica somente ao setor, mas a toda organização e entra no domínio

dos Projetos, Portfólios e Programas. O questionário tem 120 questões com resposta “sim” ou

“não” e cada pergunta se subdivide em 4 partes, relativas as dimensões de maturidade do

modelo: Padronização, Medição, Controle e Melhoria Contínua. Diferentemente de outros

métodos, que colocam a maturidade em níveis, o resultado da avaliação é um percentual de

maturidade relativa, outro percentual para os 3 domínios e um terceiro para as 4 dimensões. A

Figura 4 a seguir mostra a maturidade relativa final de uma organização forma de barra e a

maturidade dos domínios (Projetos, Portfólios e Programas) em um gráfico de três eixos.  Já a

Figura 5 mostra a maturidade relativa e a maturidade nas quatro diferentes dimensões.

Figura 4 – Gráfico com maturidade relativa geral e em termos de domínio.

Fonte: PMI (2003)
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Figura 5 – Gráfico com maturidade relativa geral e em termos de dimensões.

Fonte: PMI (2003)

2.5. O MODELO PRADO MMGP

O modelo selecionado por este trabalho foi lançado em 2002 por Darci Prado,

Engenheiro Químico da UFMG e pós Graduado em Engenharia Econômica UCMG.

Profissional Nível B (Certified Senior Project Manager) na International Project

Management Association – IPMA – Prado é autor de diversos livros na área de gerenciamento

de projetos desde 1983 e é referência no estudo de maturidade no país. O método por ele

criado tem dois modelos com objetivos distintos:

· Modelo Prado MMGP Corporativo

· Modelo Prado MMGP Setorial

O modelo Corporativo avalia o gerenciamento de projetos em toda a organização e não

apenas os diretamente atuantes no projeto, incluindo assim o setor corporativo que

supervisiona os demais setores e a diretoria responsável pela estratégia e gestão do portfólio.

Já o segundo, o modelo Setorial, foi desenvolvido para evidenciar o estágio de maturidade em

que um determinado setor que coordenava um ou mais projetos no que tangia o tema de

gerenciamento do projeto. Seu principal atributo é que, ao mesmo tempo e quem apresenta



13

grande facilidade na aplicação, ele constitui uma base sólida para um plano futuro de

crescimento.

Conforme avalia  Prado  (2010)  existem dois  cenários  distintos  em que  o  crescimento

vai  acontece,  um  pouco  favorável  ao  crescimento  e  em  outro  muito  favorável.  O  primeiro

ocorre quando a maturidade evidenciada pelo método é inferior a praticada no mercado a alta

administração não está convencida da relevância do gerenciamento de projetos para atingir os

objetivos da organização e não dá apoio ao mesmo e/ou, por fim, não existe uma liderança

capaz de conduzir o processo de crescimento. Neste cenário o plano de crescimento deve ser

do tipo Não-Estruturado, conforme mostra a Figura 6, e as melhorias devem ser

implementadas pontualmente e de forma constante, evidenciando um “trabalho de

formiguinha” a ser desenvolvido lentamente em direção as dimensões mais básicas da

maturidade: a competência técnica, metodologia e informatização.

Figura 6 – Opções para o Crescimento

Fonte: Prado (2010)

No cenário muito favorável ao crescimento há um entendimento na organização de que

o assunto gerenciamento de projetos tem grande importância para a sobrevivência da empresa

no mercado, a direção é sensível ao tema e apoiará mudanças no sentido do crescimento e

existe liderança capaz de conduzir o processo. Neste contexto, o modelo Prado Setorial realiza

a avaliação da maturidade através de um questionário de 40 questões que classificará a

organização em um nível de maturidade de 1 a 5, a serem detalhados mais à frente no item

AVALIAÇÃO DA MATURIDADE

COMPARAÇÃO

Cenário

CRESCIMENTO ESTRUTURADO CRESCIMENTO NÃO-ESTRUTURADO

Muito Favorável Pouco Favorável
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2.5.3. Na sequência, conforme mostra a Figura 7 abaixo, se dá a Análise dos Resultados e

posterior decisão ou não para o Crescimento Estruturado, no Gate 1, que encerra a Fase 1.

A Fase 2 inicia na Avaliação da Situação Atual, que pode ocorre por uma análise

detalhada das respostas do questionário ou por um diagnóstico da situação atual, e passa pelo

Gate 2, aonde é revista a decisão do Gate 1 com base na avaliação detalhada da situação atual

e, caso necessário, se mude a direção para o Crescimento Não-Estruturado. A seguir, e

realizada a Elaboração do Plano de Crescimento Estruturado, podendo ser de curto ou de

longo  prazo.  É  fundamental  que  este  crescimento  seja  tratado  como  um  Projeto  de  longa

duração, com um gerente, equipe, um plano de projeto completo, deve ter meta e ser

monitorado. Fechando a Fase 2 o Gate 3 é uma parada para análise se o plano é adequado, se

o escopo é suficiente, se os recursos estão disponível, etc. e eventuais revisões caso

necessário.

Figura 7 – A sequência para o Plano Estruturado

Fonte: Prado (2010)

A Execução do Plano, Fase 3, também deve ser coordenada como qualquer projeto,

com relatórios, indicadores e acompanhamento.

PLANEJA
MENTO

EXECUÇÃO

1 AVALIAÇÃO DA MATURIDADE

2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

FASE 1

GATE 1

3 AVALIAÇÃO DA
SITUAÇÃO ATUAL

GATE 2

4 ELABORAÇÃO DO
PLANO DE CRESCIMENTO

GATE 3

FASE 2

5 EXECUÇÃO DO PLANO FASE 3
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Com o objetivo de servir como base para um futuro plano de Crescimento para o setor

e devido à limitada carga que o presente trabalho deve ter, este irá abordar apenas a Fase 1 da

Figura 7, fazendo a avaliação e análise dos resultados da maturidade em gerenciamento de

projetos  do  setor  de  Projetos  da  Valmet  Papel  e  Celulose.  Entretanto,  no  Capítulo  5  serão

ventiladas algumas ações e alternativas para a continuidade do método, esboçando os

primeiros passos que a organização deve adotar como base para elaboração e execução de um

plano de crescimento estruturado do setor.

Nos itens a seguir será abordada a parte teórica que embasa o método, começando pelo

questionário, passando pelos níveis de classificação em maturidade, detalhando as dimensões

de maturidade e por fim abordando a consolidação dos níveis. Na sequência serão abordados

os dados de maturidade no Brasil.

2.5.1. O Questionário

A avaliação pelo método Prado Setorial é realizada através de um questionário4

disponível no site www.maturiyresearch.com com 40 questões sobre o gerenciamento de

projetos dentro da organização. Presente no Anexo 1 deste trabalho (Capítulo 7) seu

preenchimento  deve  ser  feito  por  um profissional  que  atua  no  setor  e,  como avalia  o  autor,

preferencialmente o chefe direto do setor, coordenador do EGP (Escritório de Gerenciamento

de Projetos ou PMO, sigla em inglês) ou profissional do setor totalmente informado sobre

como os projetos são gerenciados, os treinamentos que estão ocorrendo, recursos utilizados,

se a metodologia está sendo realmente utilizada, etc.

O questionário é dividido em quatro seções com 10 questões cada de acordo com os

níveis de maturidade que o método indica: Nível 2 – Conhecido; Nível 3 – Padronizado; Nível

4  –  Gerenciado;  Nível  5  –  Otimizado.  Para  o  Nível  1  –  Inicial  não  há  perguntas,  pois  o

4 PRADO, Darci. Questionário de Avaliação de Maturidade Setorial: Modelo de Maturidade Prado-

MMGP, Versão 2.2.0. Maturity Research., jul. 2014. Disponível em:

<http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html>. Acesso em 25 out. 2015.
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método enquadra nele todas as empresas que não empregam esforços no desenvolvimento do

gerenciamento de projetos, que contam apenas com iniciativas individuais de alguns

colaboradores neste sentido e/ou aonde não existe nenhum tipo de procedimentos

padronizados. A descrição e enquadramento em cada nível serão detalhadamente explanados

no item 2.5.3.

Cada pergunta do questionário aborda um aspecto de uma ou mais dimensões da

maturidade em gerenciamento de projetos à que o método está fundamentado. Elas são seis:

Competência Técnica e Contextual; Metodologia; Informatização; Estrutura Organizacional;

Alinhamento Estratégico; Competência Comportamental. Estas também serão melhor

especificadas no próximo item. As perguntas são de múltipla escolha com sempre cinco

alternativas, à exceção do Nível 5 que tem apenas duas, e cada alternativa corresponde a um

estágio em que o setor da organização está em relação ao contexto (dimensão) da pergunta. A

primeira, a alternativa a), retrata a situação em que esta o aspecto abordado está totalmente

consolidado dentro do setor. Na sequência: na alternativa b) a situação é levemente inferior a

da primeira alternativa; na c) significativamente inferior; na d) estudos ou esforços foram

iniciados; na e) nada tem sido feito.

As alternativas tem o valor em pontos descrito na Tabela 1 abaixo.

Alternativa a) b) c) d) e)

Pontos 10 7 4 2 0

Tabela 1 – Pontuação das Alternativas

Fonte: Prado (2010)

A Avaliação Final da Maturidade (AFM) se dá pela soma total do número de pontos

mais o primeiro nível (100 pontos). Ou seja:

AFM = (100 + Total_de_Pontos) / 100

A AFM resultará em um número de 1 a 5, que representará o nível de maturidade em

que o setor avaliado se encontra. Estes níveis serão melhor detalhados no item 2.5.3.
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2.5.2. Dimensões da maturidade

Cada nível de maturidade conta com uma ou mais das dimensões listadas abaixo,

porém com variação de intensidade de ocorrência. Elas são apresentadas na Figura 8 em

formato de templo, evidenciando como formam a base e os pilares do gerenciamento de

projetos inserido dentro da organização.

1. Competência Técnica (Gerenciamento de Projetos e outras) e Competência

Contextual;

2. Uso prático da Metodologia;

3. Uso da Informatização;

4. Uso adequado da Estrutura Organizacional;

5. Alinhamento com os Negócios da Organização;

6. Competência Comportamental.

Figura 8 – Dimensões de Maturidade do Modelo Prado-MMGP

Fonte: Prado (2010)

2.5.2.1. Competências Técnicas e Contextuais

As competências técnicas em gerenciamento de projetos são os métodos e boas

práticas  que,  no  Brasil  e  Estados  Unidos,  tem  como  principal  ferramenta  base  o  PMBOK
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(PMI, 2012), os seus grupos de processos e suas 10 áreas do conhecimento, conforme

mostrados na Figura 9. Porém na Europa o IMPA (International Project Management

Association)  e  o  seu  “Olho  da  Competência”  é  mais  difundido.   Embora  o  PMBOK  esteja

mais presente no mercado local e os seus grupos de processos sejam conhecidos por grande

parte dos profissionais no mercado, as competências do IPMA dão uma abordagem mais

ampla do tema como mostra a Figura 10, inclusive englobando a maioria das áreas técnicas do

PMBOK em seu setor de Competências Técnicas.

Já as Competências Contextuais do método Prado-MMGP são os conhecimentos que o

gerente do projeto e os demais envolvidos têm do negócio a que estão inseridos. Este tipo de

competência é naturalmente evoluída conforme a experiência e tempo de mercado da

organização.

Conforme afirma Prado, o nível de conhecimento das competências dos envolvidos no

projeto deve variar conforme a função, sendo natural, por exemplo, que componentes do

Escritório de Gerenciamento de Projetos tenham pleno conhecimento técnico do assunto.

Assim, ele ressalta que “deve haver um planejamento prévio para criar um plano diferenciado

de treinamento para os envolvidos”.

Figura 9 – Grupo de Processos e Áreas do Conhecimento do PMBOK

Fonte: PMI (2012)
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Figura 10 – O olho da Competência da IPMA

Fonte: IPMA Brasil (2012)

2.5.2.2. Uso Prático da Metodologia

Conforme se encontra no PMBOK, existem diversas maneiras de desempenhar um

mesmo processo, porém deve haver dentro da organização uma metodologia única em

gerenciamento de projetos independentemente do setor. Esta dimensão da maturidade mede se

realmente há e se esta é utilizada.
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2.5.2.3. Uso Informatização

Deve existir na empresa um nível ótimo de informatização dos projetos, aonde deverão

estar acessíveis informações de projetos isolados e também da carteira da empresa,

restringindo o nível de quem tem acesso a determinados dados.

2.5.2.4. Uso adequado da Estrutura Organizacional

Dependendo do tipo e tamanho, os projetos podem exigir recurso de mais de um setor

da empresa se esta for do tipo matricial, o que frequentemente causa conflitos de interesse

entre gerentes de projeto e chefes de departamentos. Desta maneira, a escolha e uso de uma

estrutura organizacional deve estar adequada para a demanda dos projetos da organização.

A Figura 11 representa uma organização matricial cujo PMBOK considera forte, pois

contém gerentes e equipes de projetos dedicados em tempo integral ao mesmo e com poder de

influência considerável nas outras áreas por, entre outros motivos, ter sua chefia em um

mesmo nível da chefia dos outros departamentos. Novamente, esta representa apenas um

exemplo, que pode não ser o ideal dependendo do tipo de projeto.

Figura 11 – Organização Matricial Forte

Fonte: PMI (2012)
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2.5.2.5. Alinhamento com os Negócios da Organização

É de fundamental importância para a sobrevivência no mercado que todos os projetos

estejam de certa forma apontados na mesma direção que as estratégias traçadas pela

organização para os futuros negócios da organização. Porém, como evidencia Prado, na

prática a maioria das carteiras das empresas sempre tem algum projeto que foi incluído sem

nenhum alinhamento com a estratégia macro.

2.5.2.6. Competências Comportamentais

Paralelamente a técnica, as competências comportamentais tem igual importância no

desempenho dos projetos. Equipes pouco motivadas e conflitos frequentes são alguns dos

reflexos de que os aspectos dos relacionamentos humanos estão sendo subvalorizados e

poderiam ser evitados evoluindo-se as competências comportamentais. Neste contexto, o

“Olho da Competência” da IPMA, exibido em sua versão detalhada na Figura 10, aborda de

forma muito mais específica os 15 elementos desta competência. Levando em conta que

projetos são planejados, executados e controlados por pessoas, a abordagem e certificação da

IPMA são bastante eficientes neste sentido.

2.5.3. Níveis de maturidade

A Figura 12 lista os cinco níveis com sua principal característica e as seis dimensões

do método. A seguir será explanado sobre as características principais de cada nível e por fim

um quadro resumo com uma visão geral.
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Figura 12 – Níveis e Dimensões de Maturidade do Modelo Prado-MMGP

Fonte: Prado (2010)

2.5.3.1. Nível 1 – Inicial

Neste nível básico a organização se encontra num estágio primário de gerenciamento

de projetos aonde as iniciativas são isoladas e baseadas na “boa vontade” dos indivíduos.

Planejamento, controle, padronização e alinhamento estratégico são inexistentes ou

executados de forma independente. As chances de insucesso, atrasos e overrun (estouro de

orçamento) são altas.

2.5.3.2. Nível 2 – Conhecido

Esforços da organização foram iniciados em termos de treinamentos em gerenciamento

de projetos e investimentos em software para o tema. A padronização pode ter sido iniciada,

mas sua amplitude ainda não é geral na organização e esta necessidade começa a ser

percebida, no sentido de facilitar o planejamento e controle dos projetos. Assim, o cenário

típico deste nível se traduz em um ambiente aonde os corretos recursos de gerenciamento de

2 – CONHECIDO
Linguagem comum

1 – INICIAL
Boa vontade

4 - GERENCIADO
Consolidado

3 - PADRONIZADO
Métodos

5 - OTIMIZADO
Sabedoria
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projetos são conhecidos e empregados, porém a falta de um padrão global dispersa o uso dos

conhecimentos e as iniciativas isoladas de indivíduos ou de projetos passados geram

exemplos  divergentes  que  dificultam o  entendimento  do  que  é  correto  e/ou  alinhado com o

que organização quer.

2.5.3.3. Nível 3 – Padronizado

A padronização dos procedimentos foi criada por um comitê, um EGP (Escritório de

Gerenciamento de Projetos) ou pela administração e está em uso pela maioria dos envolvidos

nos projetos. Metodologia, informatização, estrutura organizacional adequada e alinhamento

estratégico foram criados e divulgados, formando a base que compõem o gerenciamento de

projetos conforme a Figura 8. Os principais processos de planejamento e controle estão sendo

praticados e os gerentes de projetos aprimoram suas competências.

O cenário típico deste nível mostra uma melhoria considerável em relação ao anterior e

os problemas principais são conhecidos, embora não superados, apontando as necessidades de

melhoria. A função de gerente de projetos neste cenário deve ser reconhecida e sua carreira

tem de ser estabelecida. Adicionalmente, EGPs ou Comitês estão presentes e atuando para que

promovam a mudança de cultura na organização e assegurando que os padrões estabelecidos

sejam aceitos e compridos. A presença atuante de um sponsor para eles aumenta a chance de

sucesso.

2.5.3.4. Nível 4 – Gerenciado

No nível 4 as bases implantadas no nível 3 estão consolidadas e funcionando de forma

eficaz e eficiente. A análise de causa raiz de desvios de meta dos projetos existe, a melhoria

contínua é acionada ao se detectar alguma carência e as lições aprendidas e resultados dos

projetos são armazenados e revisitados. A estrutura organizacional proporciona uma relação

eficaz entre as partes e os gerentes de projetos são eficientes nas competências

comportamentais, resolvendo conflitos e negociando de forma hábil.
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Normalmente está presente neste nível um alinhamento estratégico forte dos projetos

com os objetivos da organização, aonde existe um Gerenciamento de Portfólio integrado que

desdobra o planejamento estratégico e acompanha indicadores dos projetos e as metas

estabelecidas pela alta direção juntamente com os dados do mercado. Os  gerentes de projeto

apresentam independência ao EGP, sendo que este atua não mais de forma fiscalizadora e sim

como um Centro de Excelência.

Embora os problemas do setor estejam sendo sanados e as competências técnicas

apresentem alto nível de difusão pelo setor, os problemas neste cenário ainda podem estar

ocorrendo por causas externas. A identificação das causas de fracasso neste nível aponta para

fatores fora do departamento de projetos ou nas interfaces deste com outras partes envolvidas,

como por exemplo o Planejamento Estratégico, Suprimentos, etc. É também na consolidação

deste nível que se evidencia maiores esforços da organização para a evolução das

competências comportamentais dos evolvidos como gerenciamento de pessoas, negociações,

conflitos, motivação e liderança.

2.5.3.5. Nível 5 – Otimizado

O  quinto  e  mais  elevado  nível  representa  o  atingimento  da  Sabedoria  em

gerenciamento de projetos e que todos esforços iniciados nos níveis anteriores foram

corretamente implantados e estão em pleno funcionamento. Os projetos são gerenciados

baseados nas altas competências técnicas e humanas dos envolvidos, na elevada experiência

da organização no assunto e em um banco de dados de excelência com as melhores práticas e

resultados dos projetos da empresa. Conforme afirma Prado a consolidação do nível 5 é “fazer

certo as coisas certas no momento certo com mínimo de ruído e de stress”.
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2.5.3.6. Visão geral dos Níveis

A seguir na Tabela 2 é apresentadas a conceituação dos diferentes níveis de acordo

com as dimensões de maturidade. Na sequência, na Tabela 3, é apresentada uma visão geral

dos níveis e suas características.

Nível de
Maturidade

Dimensões da Maturidade

Competência
Técnica e

Contextual
Metodologia Informatização Estrutura

Organizacional
Alinhamento
Estratégico

Competência
Comportamental

1 – Inicial Dispersa Não há Dispersa Dispersa, não
há Desconhecido Boa vontade

2 – Conhecido Básica Fala-se sobre
o assunto

Software para
tempo

Nomeia-se um
responsável

Fala-se sobre
o assunto Algum avanço

3 – Padronizado Significativo
avanço

Padronizada e
em uso

Padronizada e
em uso

Padronizada e
em uso

Significativo
avanço Mais avanço

4 – Gerenciado Muito
avançada

Aperfeiçoada,
estabilizada e

em uso

Aperfeiçoada,
estabilizada e

em uso

Aperfeiçoada,
estabilizada e

em uso
Alinhado Forte avanço

5 – Otimizado Otimizada Otimizada e
em uso

Otimizada e
em uso

Otimizada e
em uso Otimizado Madura

Tabela 2 – Conceituação dos Níveis de Maturidade e suas Dimensões

Fonte: Prado (2010)

Características dos Níveis de Maturidade

N Resumo das Características Cenário Típico Aspecto
Básico

Índice de
Sucesso

1
- Nenhuma iniciativa da organização.
- Iniciativas Pessoais Isoladas.
- Resistências à mudança.

- Gerenciamento de projetos de forma
isolada, intuitiva e individual.

Desalinham
ento total Baixo

2

- Treinamento básico de gerenciamento
para principais envolvidos
- Estabelecimento de uma linguagem
comum

- Gerenciamento de projetos de forma
isolada, não padronizada e não
disciplinada, mas com maior nível de
qualidade.

Difusão de
conhecimen

tos

Alguma
melhoria

3

- Mapeamento dos processos, desde o
Planejamento Estratégico.
- Metodologia desenvolvida, implantada
e em uso.
- Informatização de partes da
metodologia e em uso.
- Estrutura Organizacional implantada.
- Iniciativas para alinhamento
estratégico.

- Gerenciamento da carteira de forma
agrupada, disciplinada e padronizada.
- EGP (PMO) participando ativamente do
planejamento e controle dos projetos.
- Gerentes de Projetos utilizando
corretamente os padrões, mas com forte
dependência do EGP.
- Criada e padronizada a carreira para os
profissionais do assunto.

Existência
de padrões

Melhoria
Significati

va
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N Resumo das Características Cenário Típico Aspecto
Básico

Índice de
Sucesso

4

- Consolidação das competências e do
alinhamento estratégico
- Identificação e eliminação das causas
dos desvios de metas
- Metodologia e informatização
aperfeiçoadas, estabilizadas e em uso.
- Relacionamentos humanos harmônicos
- Comparação com benchmarks

- Gerenciamento de múltiplos projetos de
forma muito eficiente.
- Gerentes de Projeto com mais autonomia.
- Interação com área estratégica,
permitindo foco nos resultados dos
projetos, tal como retorno do investimento,
etc., permitindo tornar o assunto altamente
importante para o sucesso da organização.

Os padrões
são

eficientes e
realmente

dão
resultados

constanteme
nte

Provavelm
ente acima

de 80%

5

- Otimização dos processos de prazos,
custos, escopo e qualidade.
- Grande experiência em GP.
- Sabedoria.
- Capacidade para assumir riscos
maiores.
- Preparo para um novo ciclo de
mudança.

- Gerenciamento da carteira de projetos de
forma otimizada.
- Gerentes de projetos altamente
competentes e com grande autonomia.

Otimização
dos padrões

Próximo
de 100%

Tabela 3 – Principais Características dos Níveis de Maturidade

Fonte: Prado (2010)

2.5.3.7. Consolidação dos Níveis

Independente da situação atual, a evolução da maturidade em gerenciamento de

projetos está diretamente ligada ao crescimento das dimensões anteriormente explanadas e

para que isto ocorra a organização tem de tomar algumas ações. Na Tabela 4 a seguir é

mostrado mais detalhadamente a respeito destas tarefas e do que se faz necessário para se ter

um nível de maturidade consolidado. Embora este trabalho não avance para a fase de projeto

de implantação de um plano de crescimento, esta tabela serve como apoio à análise dos

resultados obtidos.
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N

Implantação Exigências para status de “Nível Consolidado”

Principais Etapas Principais
Dificuldades Etapas Já Cumpridas

Prazo
de

Uso

1 Nenhuma exigência dos níveis superiores foi sequer
iniciada de forma organizada.

2
- Identificação de envolvidos e
treinamentos necessários
- Adequação de Software de
Gerenciamento

- Falta de Tempo de
treinamento
- Inexistência de
treinamento adequado ao
perfil da empresa
- Falta de verba

Foi efetuado um planejamento para verificar a
necessidade de treinamento e o seu nível para os
envolvidos com projetos. Este atingiu:
- Praticamente todos gerentes de projeto
- Praticamente todos clientes internos
- Praticamente toda alta administração
- Praticamente todos envolvidos com projetos

1 ano

3

- Mapeamento e padronização dos
processos envolvendo etapas desde o
surgimento da ideia, passando por
estudo de viabilidade técnico-
financeira e suas aprovações, indo
até o ciclo do gerenciamento do
projeto e acompanhamento do
retorno
- Desenvolvimento e Implantação de
Metodologia
- Desenvolvimento e Implantação de
Sistema de Gestão de Projetos
- Identificação e implementação da
estrutura organizacional adequada
- Novos treinamentos

- Exigência de alto nível
para o time de
implantação.
- Resistência à mudança
- Pode existir uma
expectativa de que os
resultados na eficiência
da execução de projetos
surgirão imediatamente.
Este aspecto pode ficar
crítico se, nesta etapa,
não se implementarem
adequadamente todos os
aspectos citados.

- Alinhamento estratégico implantado
- Estrutura organizacional adequada ao setor
implantada e em funcionamento
- Metodologia de gerenciamento de projetos
operacional e em uso pelos principais envolvidos
- A metodologia está informatizada no nível
adequado das exigências e está em uso pelos
principais envolvidos

1 ano

4

- Identificação de causas comuns de
desvios de meta e implantação de
contramedidas para neutralizá-las
- Aperfeiçoamento da metodologia,
da informatização e do alinhamento
estratégico
- Treinamento avançado
(relacionamentos humanos)
- Prática de melhoria contínua
- Comparação com empresas
benchmarks
- Criação do Banco de Dados de
Melhores Práticas e de Lições
Aprendidas

- Acomodação com as
vantagens obtidas no
nível anterior
- Dificuldade para
escolha de outra
organização para servir
como benchmarks
- Ter humildade para
fazer a visita a outra
organização avaliada
como benchmarks

- Todos processos foram aperfeiçoados e são
considerados totalmente adequados
- Todas anomalias foram sanadas
- Base de dados e histórico de projetos com, pelo
menos, dois anos de coleta
- Fornecido treinamento avançado em GP aos
envolvidos com projetos
- Foi fornecido treinamento avançado em
relacionamentos humanos para, pelo menos, metade
dos gerentes de projetos
- Pelo menos 30% dos gerentes de projeto possuem
certificado PMP ou equivalente
- O setor tem procurado melhoria contínua nos
processos de GP e tem efetuado visitas a outras
organizações
- Alinhamento estratégico foi aperfeiçoado e os
projetos agregam valor à organização.

2
anos

5

- Identificação de ferramentas para
otimização dos processos de tempo,
custo e qualidade.
- Identificação de otimização dos
processos de tempo, custo e
qualidade.

- Aspiração dos gerentes
de projetos a uma carreira

- Os projetos são executados em menores prazos e
custos e maior qualidade
- Metodologia de GP e Informatização otimizadas
- Excelente banco de dados de projetos encerrados
usado frequentemente
- Gerentes de projetos de alta qualificação em
aspectos humanos, liderança e negociação
- A organização é vista como benchmarks em GP
- Todos projetos alinhados com a Estratégia
- Mais de 60% de gerentes com PMP

2
anos

Tabela 4 – Tabela resumo da consolidação dos Níveis de Maturidade

Fonte: Prado (2010)
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2.5.4. Níveis de maturidade no Brasil

Conceituada a maturidade, o método, seus níveis e suas dimensões, neste item serão

mostrados alguns dados de mercado, concluindo o Capítulo 2. Estes dados servirão de base

para posterior comparação com a pesquisa que será realizada no Capítulo 3.

Utilizando o método de avaliação de maturidade detalhado anteriormente, o autor

Darci Prado realiza uma pesquisa de maturidade desde 2005 no Brasil que está disponível

online e sem custos no site Maturity Research5. A realizada entre setembro a dezembro de

2014 foi respondida por 415 profissionais de diferentes organizações brasileiras que atuaram

num total de 7.885 diferentes projetos, apresentando como resultado final uma maturidade

média de 2,64. A seguir são mostradas tabelas com os resultados desta pesquisa e das

realizadas anteriormente, mostrando os dados relativos a todo universo pesquisado.

Ano Maturidade
Média

Índice de Sucesso
Atraso

Estouro
de

Custo

Média de
Projetos

por
participante

Duração
média dos
Projetos
(meses)Total Parcial Fracasso

2014 2,64 56% 34% 10% 27% 17% 19 14

2012 2,60 50% 35% 15% 28% 15% 20 11

2010 2,61  -   -  -  -  -  -  -

2008 2,66  -   -  -  -  -  -  -

2006 2,42  -   -  -  -  -  -  -

2005 2,44  -   -  -  -  -  -  -

Tabela 5 – Resultados Gerais das Pesquisas

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)

5PRADO, Darci; ARCHIBALD, Russell. Relatórios 2014. Maturity Research., fev. 2015. Disponível

em: <http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html>. Acesso em 25 out. 2015.
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Ano Maturidade
Média

Nível de Maturidade

1 2 3 4 5

2014 2,64 14% 51,3% 22,1% 11,1% 1,6%

2012 2,60 11,3% 42,9% 35,9% 9,4% 0,5%

2010 2,61 10% 44% 33% 10% 1%

2008 2,66 9% 45% 36% 8% 2%

2006 2,42 17% 45% 28% 8% 2%

2005 2,44 17,8% 47,7% 25,6% 7,4% 1,6%

Tabela 6 – Distribuição dos Níveis de maturidade Geral

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)

Ano

Dimensão

Comp.
Comportamental

Estrutura
Organizacional

Alinhamento
Estratégico Metodologia Informatização

Comp.
Técnica e

Contextual

2014 39% 39% 43% 42% 40% 42%

2012 22% 31% 35% 38% 39% 46%

2010 22% 31% 35% 38% 39% 48%

2008 23% 31% 35% 38% 39% 48%

2006 18,7% 27,2% 30,1% 32,5% 32,7% 43,7%

2005 20% 27% 28% 33% 36% 40%

Tabela 7 – Aderência às Dimensões de maturidade Geral

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)

A pesquisa utiliza o modelo de categorização de organizações do Dr. Russell D.

Archibald, MSC, PhD e referência na literatura de gerenciamento de projetos, além de

participante da fundação do PMI e membro honorário do IPMA. O seu modelo divide as

organizações em 11 categorias com processos particulares de gerenciamento de projetos e

fases de ciclo de vida similares, visando aperfeiçoar as características de gerenciamento de

cada categoria (Maturity Research, 2014). São elas:

1. Projetos de Defesa, Segurança e Aeroespacial;

2. Projetos de Mudanças organizacionais e de negócios;

3. Projetos de Sistemas de Comunicação (Voz, dados e imagem);

4. Projetos de Eventos;

5. a) Projetos de Design de Engenharia, Arquitetura, etc.;



30

5. b) Projetos de Empreendimentos, Investimentos, Construções e Obras;

6. Projetos de Sistemas de Informação (softwares);

7. Projetos de Desenvolvimento Regional ou Internacional;

8. Projetos de Entretenimento e Mídia;

9. Projetos de Desenvolvimento de Novos Produtos ou Serviços;

10. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento;

11. Outras Categorias.

A Valmet Celulose Papel e Energia entra na categoria 5 b) Projetos de

Empreendimentos, Investimentos, Construções e Obras. Quase todas as categorias têm uma

ou mais subcategorias, que, no caso específico da categoria da Valmet encontram-se listadas

abaixo. Portanto, a Valmet se enquadra da subcategoria 5.4.

5.1 Desmontagem;

5.2 Demolição;

5.3 Manutenção e modificação;

5.4 Projeto/contratação/construção (Civil, Energia, Meio Ambiente,

Edificações, Industrial Comercial, Residencial, Naval).

Focando na categoria da Valmet, a pesquisa de 2014 para a Indústria da Construção

contou com 61 participantes e dados oriundos de 793 projetos, que mostraram uma

maturidade média de 2,97. Para Prado, este índice é bom se compararmos com a média

nacional, mas está muito distante de nível Gerenciado ou Otimizado (4 e 5) e aquém do que

um  setor  altos  riscos  e  particularidades  requer.  Um  dos  principais  problemas  do  setor  é  a

sazonalidade dos projetos que impedem as empresas de manter equipes permanentes que

possam aplicar as lições aprendidas em próximos projetos, dificultando a evolução da

maturidade da organização. Entretanto, Prado avalia que distanciamento da média nacional

ocorre pela competitividade e exigência deste mercado. Por exemplo, no setor privado nas

subcategorias de Serviços na Construção Industrial, Construção Pesada e Gerenciamento para

Clientes Externos, a média é ainda mais alta.

A seguir apresentamos tabelas com os dados das pesquisas específicos do setor para

até de 2010, pois nos anos anteriores não houve tal estratificação.
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Ano Maturidade
Média

Índice de Sucesso
Atraso
Médio

Estouro
de

Custo
Médio

Média de
Projetos

por
participante

Duração
média dos
Projetos
(meses)

Custo
médio da
Carteira

(R$)Total Parcial Fracasso

2014 2,97 57.4% 36.4% 6.1% 18% 12% 13 19 3.1 bi

2012 2,68 49.5% 41.7% 8.8% 24% 16% 17 14 -

2010 3,01 67% 26,4% 13% - -  -  -

Tabela 8 – Resultados Gerais para Indústria da Construção

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)

Ano Maturidade
Média

Nível de Maturidade

1 2 3 4 5

2014 2,97 18% 21,3% 29,1% 27,5% 3,3%

2012 2,68 16,7% 35% 31,7% 16,7% 0%

Tabela 9 – Distribuição dos Níveis de maturidade para a Indústria da Construção

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)

Ano

Dimensão

Comp.
Comportamental

Estrutura
Organizacional

Alinhamento
Estratégico Metodologia Informatização

Comp.
Técnica e

Contextual

2014 46% 50% 53% 52% 51% 52%

2012 28% 33% 40% 42% 43% 47%

Tabela 10 – Aderência às Dimensões de maturidade para a Indústria da Construção

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)
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Categoria Maturi
dade

Nº  de
Organi
zações

Percentu
al

Sucesso
Total

Sucesso
Parcial

Fracasso Atraso Estouro
de

Custos

Execu
ção do
Escopo

Incorporação Imobiliária 2,59 14 23% 46,4% 48,2% 5,5% 17% 13% 94%

Serviços (Construção
Industrial, Construção
Pesada), Setor Privado

3,14 17 27,9% 62,2% 31,9% 5,9% 19% 11% 88%

Gerenciamento para
Clientes Externos, Público

ou Privado
3,12 9 14,8% 64,4% 30,6% 5% 13% 8% 93%

Engenharia (Design) 2,70 11 18% 45% 41,7% 13,3% 30% 21% 77%

Montagem de Máquinas e
Equipamentos 3,60 7 9,8% 75% 22,5% 2,5% 11% 6% 95%

Obras Públicas e de Infra
Estrutura, Setor Público - 3 4,9% - - - - - -

Total 2,97 61 100% 57,4% 36,6% 6,1% 18% 12% 89%

Tabela 11 – Dados das subcategorias da Indústria da Construção, pesquisa 2014.

Fonte: adaptado de Maturity Research (2014)
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Neste capítulo é dada uma introdução da organização da empresa e do setor de

Projetos e como foi aplicado o questionário neste. Na sequência, são mostrados os resultados

obtidos nos diferentes níveis e é feita uma análise e comparação com o mercado.

3.1. A VALMET E A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Conforme detalhado no Capítulo 2, o formato de avaliação da maturidade setorial do

método Prado-MMGP se dá através de um questionário de 40 questões de múltipla escolha e

deve ser aplicado em profissionais do setor que tem conhecimento da situação atual em

relação às dimensões de maturidade avaliadas. A Valmet Celulose Papel e Energia, antes

Metso Paper South América, tem na sua filial brasileira de Araucária – PR quatro diretorias

distintas que respondem diretamente ao presidente da divisão sul-americana. São elas:

Projetos, Engenharia & Qualidade, Services & Sales e Financeiro & Administrativo. Assim, a

avaliação fica restrita apenas ao setor de Projetos da Valmet.

O setor de Projetos coordena os projetos Capital e alguns projetos considerados muito

grandes para Services. Os primeiros normalmente são projetos onde o Cliente está fazendo

um investimento para uma nova planta de papel e/ou celulose ou uma ampliação significativa

em uma planta existente. Já os projetos de Services coordenados pelo setor de Projetos são

projetos  para  substituir  ou  obter  melhorias  de  processo  em  linhas  existentes  e  médias  ou

grandes ampliações em plantas existentes. Para tanto, a Valmet conta com uma estrutura

organizacional matricial forte assim como a mostrada na Figura 11, aonde Projetos conta com

boa parte dos recursos das equipes dos Projetos e as outras partes pertencem a outras

diretorias, mas também fazem parte das equipes.

O setor é comandado por um Diretor e hoje conta com cerca de 60 pessoas divididas

em quatro gerências, sendo duas para projetos Capital, com pouco mais de 20 profissionais

cada equipe, uma para projetos de Services e outra de Plant Design dividindo o restante dos

colaboradores. Esta última é responsável pela execução do projeto em 3 dimensões de
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instalações e pela compra de tubulação para todos os projetos e apoia as três outras gerências,

que exclusivamente gerenciam projetos. O projeto é delegado a um destes três Gerentes pelo

Diretor, que aponta um gerente do projeto e juntos estes montam a equipe do projeto com os

profissionais  do  setor.  Adicionalmente,  em  paralelo  às  quatro  gerências,  dentro  do  setor

existem profissionais vinculados diretamente à diretoria e são responsáveis por auxiliar no

controle e padronização do projeto e também pela gestão da mudança e melhoria, mas que

não constituem um PMO. Neste trabalho eles serão referenciados como Comitês.

Dentro do setor a aplicação do questionário ocorreu em três diferentes níveis que são

detalhados na Tabela 12 a seguir. Esta estratificação se faz importante pois, embora todos

possuam know-how sobre o assunto, a percepção do avaliado em relação a situação atual da

organização pode influenciar nas respostas. Assim, com o intuito de avaliar além do nível

estratégico (diretoria e gerências) os níveis táticos e operacionais foram incluídos na pesquisa

os coordenadores e gerentes de projetos e também os comitês.

Nível Avaliado Posição dos Avaliados Quantidade de Avaliações

Gerencial Diretor e Gerente 03

Comitês Analista em Gerenciamento de
Projetos e Gestão da Mudança 02

Operacional Gerente e Coordenador de Projetos 02

Total de Avaliações 07

Tabela 12 – Conceituação dos Níveis de Maturidade e suas Dimensões

Fonte: Autoria própria.

O questionário foi entregue em via impressa para os avaliados e todos foram

devolvidos 100% respondidos, em um tempo médio de 10 dias depois.

3.2. OS RESULTADOS E ANÁLISES

São apresentados na Tabela 13 a seguir os resultados gerais da Avaliação Final de

Maturidade para o setor de Projetos da Valmet, juntamente com as aderências aos níveis e às
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dimensões. Para a Aderência aos níveis e às dimensões, as células em vermelho representam

os menores (piores) valores e as em verde os maiores (melhores) valores para cada aderência.

RESULTADO GERAL

Nível de Maturidade 3,63

Aderência aos Níveis
2 79%
3 68%
4 66%
5 50%
Aderência às Dimensões

Competência Técnica 71%
Metodologia 62%

Informatização 68%
Estrut. Organizacional 57%
Alinham. Estratégico 63%

Compt. Comportamental 51%

Tabela 13 – Resultado Geral da maturidade do setor de Projetos.

Fonte: Autoria própria.

Conforme os critérios de Prado, de forma geral uma Avaliação Final de Maturidade

Geral de 3,63 é  boa,  mas  está  aquém  do  ótima  (4  a  4,6)  e  do  excelente  (4,6  a  5).  Ainda

segundo seu critério as aderências aos níveis 3 a 5 são consideradas igualmente boas (até

70%) e a ao nível 2 como ótima (até 90). Para aderência às dimensões a situação é a mesma:

boa aderência nas até 70% e ótima nas até 90%. Embora destaque-se o fato de se ter atingido

ótima aderência em Competência Técnica, refletindo o bom domínio da Valmet no know-how

em gerenciamento de projetos, nenhum nível ou dimensão conseguiu aderência total, faixa de

90 a 100%, mostrando que ainda há espaço para evolução.

O conceito de percentual de aderência segundo Prado, deve ser utilizado em conjunto

com a AFM para avaliar melhor o real estágio de maturidade em que o setor se encontra, pois

está última nada mais é do que uma média das aderências. Desta maneira se evidencia que,

embora a AFM tenha ficado em um índice ligeiramente mais próximo a 4 (Nível Gerenciado),

ela adere a este nível o tanto quando ao nível 3 (Padronizado), mostrando que ainda falta na

organização uma melhor consolidação do nível para a então evolução ao próximo. Neste

mesmo sentido, o nível 2, Conhecido, também existe uma necessidade de consolidação,
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embora menor.  Já o nível cinco apresenta a menor aderência pois é consequência das bases

implantadas nos níveis anteriores. A Tabela 4 presente no item 0 é um bom referencial para se

iniciar um estudo mais detalhado da situação atual e apontar quais aspectos ainda faltam para

se ter cada nível consolidado. Este estudo não será feito neste trabalho, mas este serve como

base fundamental para o desenvolvimento do estudo. Mais detalhes serão abordados no

capítulo 5, Possíveis Desdobramentos.

Na primeira análise das aderências às dimensões de maturidade da Valmet obtidas pela

avaliação, nota-se que as Competências Comportamentais obtiveram o menor índice e pode-

se levantar uma hipótese de causa raiz que tem fundamentos na evolução do gerenciamento de

projeto: historicamente investe-se pouco em treinamento em relações humanas para os

gerentes do projeto. Um dos motivos disso vem da pouca ênfase do guia que fundamentou a

difusão do gerenciamento de projetos no Brasil e no mundo, o PMBOK. Como se pode

observar nos dados da Tabela 7, para todos os anos de pesquisa esta foi à dimensão de

maturidade que teve menor aderência. Por outro lado, metodologias mais modernas como a do

IPMA enxergam o sucesso do projeto vinculado diretamente a correta qualificação pessoal e

humana do gerente do projeto, juntamente com as competências técnicas e contextuais

conforme  ilustrado  na  Figura  10.  Desta  maneira,  o  índice  obtido  neste  quesito  e  o  baixo

investimento no desenvolvimento das competências comportamentais não são exclusividades

da Valmet, mas sim a metodologia evoluindo, porém não exclui a necessidade da organização

de aumentar o foco neste sentido.

Embora a Valmet tenha hoje a mais indicada estrutura pelo PMBOK e que proporciona

hoje considerável empowerment aos gerentes de projeto, o índice de aderência à estrutura

organizacional foi o segundo mais baixo. Há alguns possíveis motivos a se ventilar, como o

alto ruído que se tem com as inúmeras interfaces do setor com os demais setores, aonde

muitas vezes as diferentes chefias divergem nos interesses. Outro pode estar fundamentado

nas recentes mudanças de estruturas de alguns setores, o que ainda deixa a estrutura de

projetos na zona de desconforto que a toda mudança gera e que apagou as velhas trilhas de

rápida resolução dos problemas e está demandando a criação de novas. Da mesma maneira

que competências comportamentais, a estrutura organizacional está alinhada com o mercado

no sentido de ser a segunda mais baixa.

Para as demais dimensões a evolução é diretamente proporcional a evolução do nível

de maturidade, aonde a consolidação de cada nível passa invariavelmente pelo aumento na
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competência de cada dimensão. Com um nível um pouco mais elevado que as duas citadas, as

demais quatro dimensões são consideradas boas e refletem o nível atual de maturidade do

setor de projetos. A exceção fica por conta da Competência Técnica, que está em um nível

ótimo, traduzindo toda a bagagem que a Valmet têm acumulado na condução dos últimos

projetos que estão entre os maiores da história deste mercado.

Os resultados de AFM da pesquisa não serão divulgados de forma individuais, mas

serão apresentados os resultados da média das avaliações dos três níveis da Tabela 12. Assim,

nas tabelas abaixo são apresentados os resultados para o nível Operacional, Comitês e nível

Gerencial, respectivamente.

OPERACIONAL

Nível de Maturidade 3,84

Aderência aos Níveis
2 88%
3 78%
4 68%
5 50%
Aderência às Dimensões

Competência Técnica 81%
Metodologia 61%

Informatização 82%
Estrut. Organizacional 55%
Alinham. Estratégico 66%

Compt. Comportamental 49%

Tabela 14 – Resultado de maturidade para o nível Operacional do setor de Projetos.

Fonte: Autoria própria.
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COMITÊS

Nível de Maturidade 2,78

Aderência aos Níveis
2 63%
3 42%
4 54%
5 20%
Aderência às Dimensões

Competência Técnica 51%
Metodologia 41%

Informatização 41%
Estrut. Organizacional 40%
Alinham. Estratégico 44%

Compt. Comportamental 26%

Tabela 15 – Resultado de maturidade para os Comitês do setor de Projetos.

Fonte: Autoria própria.

GERENCIAL

Nível de Maturidade 4,05

Aderência aos Níveis
2 83%
3 80%
4 73%
5 70%
Aderência às Dimensões

Competência Técnica 77%
Metodologia 77%

Informatização 77%
Estrut. Organizacional 69%
Alinham. Estratégico 73%

Compt. Comportamental 69%

Tabela 16 – Resultado de maturidade para o nível Gerencial do setor de Projetos.

Fonte: Autoria própria.

De imediato nota-se uma nítida diferença de resultados de acordo com o nível

avaliado. Enquanto que para a AFM geral foi de 3,63, os níveis Gerencial, Comitês e

Operacional foram, respectivamente: 4,05; 2,78 e 3,83. Nota-se com isso que a percepção da

situação atual é alterada dependendo do nível na organização do setor. Afim de ilustrar para
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melhor análise, segue o gráfico da Figura 13 que mostra a aderência aos níveis de maturidade

nos diferentes níveis do setor avaliados.

Figura 13 – Aderência aos cinco níveis de Maturidade.

Fonte: Autoria própria.

Figura 14 – Aderência às Dimensões da Maturidade.

Fonte: Autoria própria.
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Este fato tem algumas hipóteses de causa que pode, por exemplo, ter raiz na melhor

percepção que os Comitês têm sobre o baixo existência/uso da padronização (Nível 3) no

setor, conforme mostra a Figura 13. Ou ainda a informatização que, embora atenda o nível

Operacional como mostra a Figura 14, os níveis Gerencial e Comitês têm visão mais crítica,

pois possuem mais conhecimento de benchmarks sobre novas ferramentas. Assim sendo, este

trabalho irá focar no resultado geral que mede a percepção média do setor sobre a situação

atual.

3.3. COMPARAÇÃO COM O MERCADO

Na comparação direta da Avaliação Final de Maturidade obtida de 3,63 com os dados

de mercado apresentados no item 2.5.4, a maturidade da Valmet encontra-se

significativamente maior do que os dados da pesquisa de 2014 que, conforme é mostrado na

Tabela 6, apresentou maturidade geral no país de 2,64. Ainda segundo a tabela, a Valmet

encontra-se na parcela de 40% das organizações com maturidade de nível 3 a 5.

Se na comparação com o geral do país a Valmet destoa, a diferença com a maturidade

média da categoria Archibald da Indústria da Construção foi um pouco mais modesta.

Conforme mostra a Tabela 9 a média geral foi de 2,97, enquadrando a Valmet na maior parte

(60%) das organizações de nível de 3 a 5.

Prado disponibiliza no seu livro (2010) um apêndice com vários valores benchmarks

de maturidade oriundos da sua pesquisa de 2008 que possibilitam comparar com setores de

outras organizações com projetos semelhantes. Ele também sugere a escala abaixo

demostrada na Figura 15, com a zona de conforto posicionada do nível 4 ao 5. Nesta Figura, é

comparada a AFM da Valmet com a média, a melhor e a pior maturidade da categoria

Archibald da Indústria da Construção e Montagem, também retirada da pesquisa de 2008,

dentro da escala de classificação de Prado. Não são mostrados valores para o ramo de

atividade de papel e celulose, mas existem para Óleo Gás, cujos projetos possuem certa

semelhança. Desta maneira, a Figura 16 mostra a AFM da Valmet em relação à subcategoria

5.b), denominada Projetos de Empreendimentos, Investimentos, Construções e Obras, dentro

do ramo de Óleo e Gás.



41

Figura 15 – Comparação da AFM Valmet com dados da Indústria da Construção e Montagem

Fonte: Autoria própria, adaptado de Prado (2010)

Figura 16 – Comparação da AFM Valmet com dados de Óleo e Gás

Fonte: Autoria própria, adaptado de Prado (2010)

Nota-se nesta comparação um cenário de menor destaque da empresa em relação ao

seu mercado específico. Enquanto que para a média nacional geral a Valmet mostrava

diferenças de um ponto, para a média de mercado do Óleo e Gás esta diferença é de menos de

quatro décimos, conforme mostra a Figura 16. Já na anterior, a Figura 15, a média é menor

pois dentre as empresas que compõe esta subcategoria estão diversas empresas de construção

de variados ramos, como empresas exclusivamente de obra civil que apresento menores

maturidades.
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Observa-se ainda nas Figuras anteriores que os melhores valores têm elevado nível de

maturidade, aproximando-se muito do Nível Otimizado (nível 5). No caso do mercado

específico de Óleo e Gás é quase um ponto acima do valor obtido pela Valmet. Isso enfatiza

que, embora destaque-se como uma das empresas líder do ramo, a organização ainda

apresenta um longo caminho para se tornar uma empresa benchmark. Adicionalmente, para se

destacar no mercado, se faz necessário um grande investimento em um aumento de

maturidade que, invariavelmente, passa pela elaboração e execução de um plano de

crescimento.

Comparados os níveis, abordaremos as dimensões de maturidade. Comparando os

dados  da  Valmet  obtidos  e  apresentados  na  Tabela  13  com  os  dados  gerais  do  Brasil

mostrados na Tabela 7 para a pesquisa de 2014, a Valmet obtém vantagem de cerca de 20%

em quase todas as 6 dimensões. Já para a Indústria da Construção, cujos dados são exibidos

na Tabela 8, a Valmet tem na maioria das dimensões 10% a mais de aderência se comparado

ao mercado. Embora dê uma impressão que a organização está com uma qualificação acima

da do mercado, a referência não é boa. Segundo o próprio autor o nível de maturidade médio

no país é muito baixo e os índices de aderências às dimensões, na casa dos 40%, refletem o

baixo investimento que as empresas fazem na qualificação do time e da estrutura.

A Valmet conta com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento deste tipo de

projeto no Brasil e no mundo e sempre investiu na otimização da metodologias e estruturas

organizacionais, dentre outras. Desta maneira é natural uma maior evolução na maturidade e

nas dimensões. Conforme demonstra a Figura 17, a maturidade aumenta conforme se tem

aspectos de governança organizacional implantados a determinado tempo, como Comitês,

Gerentes de Projetos e PMO. Embora não possua este último, os gerentes de projetos estão,

junto com o setor, desde a criação da empresa e estão enraizados na venda e na condução dos

principais produtos da organização na atualidade. Nos últimos anos, o setor implementou

Comitês destacados para o auxílio dos gerentes de projetos e otimização e padronização da

metodologia.
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Figura 17 – Maturidade por tempo de uso de elementos de governança.

Fonte: Maturity Research (2014)

Infelizmente, não há valores benchmarks na literatura para as dimensões de maturidade

como existe para os níveis, conforme mostrado anteriormente na Figura 15 e na Figura 16.

Porém, como o valor da AFM também reflete a aderência às dimensões de maturidade, a

análise e conclusão dos valores obtidos para estas seguem a mesma direção que para o nível

de maturidade. Assim, para atingir um nível de excelência nas seis diferentes dimensões de

maturidade deve-se investir recursos no sentido de aumentar estas competências,

principalmente nas que apresentaram menor valor como as Comportamentais, afim de

consolidar-se no nível 4.

Finalizando, embora apresente excelentes números se comparado ao mercado nacional,

a Valmet ainda necessita adotar um caminho de crescimento em maturidade para elevar a

capacidade de gerenciar projetos e consolidar-se como destaque no mercado.



44

4. CONCLUSÕES

O presente trabalho se propôs a obter e avaliar o nível de maturidade em

gerenciamento de projetos do setor de Projetos da Valmet Celulose Papel e Energia através do

método Prado-MMGP. Para tanto foi planejada uma pesquisa de campo em formato de

questionário com pessoas do setor com função igual ou superior de Gerente de Projetos. A

pesquisa foi executada de forma ampla e ganhou contribuições valiosas de todos os níveis do

setor, principalmente do gerencial e do tático, o que agregou muito peso aos dados obtidos

para comparação e análise. Graças ao método escolhido, tanto a obtenção do resultado do

nível de maturidade como o das dimensões de maturidade se deu de forma rápida e objetiva.

Igualmente, a análise dos dados obtidos e confronto com valores do mercado foi possível

devido a boa base de dados disponibilizada pelo método.

O valor obtido da maturidade do setor é superior ao esperado se comparado o mercado

o que, por uma primeira análise, reflete toda a experiência da Valmet em projetos no setor de

papel e celulose. Entretanto esta disparidade também mostra que o nível de maturidade médio

no  Brasil,  dentro  do  setor  da  Valmet  e  também  de  uma  forma  geral,  é  muito  baixo,

demonstrado que este assunto ainda não está consolidado no país e que investimentos neste

sentido são extremamente necessários para aumentar a capacidade das organizações em

gerenciar seus Projetos, Programas e Portfólios.

Finalmente, este trabalho serviu não só cumpriu os objetivos propostos, posicionando

o setor de Projetos da Valmet em relação ao mercado, mas também poderá servir como ponto

de partida para elaboração e execução de um Plano de Crescimento Estruturado do setor,

seguindo os passos indicados pelo método adotado.
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS

Numa abordagem acadêmica para futuros trabalhos, este trabalho demonstra a

praticidade com que o método de análise de maturidade em gerenciamento de projetos Prado-

MMGP pode ser aplicado em qualquer tipo de organização. Executando a pesquisa

disponibilizada gratuitamente na plataforma online Maturity Research é possível não só

facilmente obter um nível de maturidade, mas também compará-lo com o mercado brasileiro

de forma geral e de forma específica pelos dados disponibilizados pelos autores.

Como explanado no Capítulo 2, o presente trabalho executou o método apenas até a

análise dos resultados obtidos, entretanto, como ilustra a Figura 6, ele serve de ponto de

partida para um Plano de Crescimento, podendo este ser Estruturado ou Não-Estruturado. No

caso da Valmet, a maioria dos fatores listados no item 2.5 que evidenciam um ambiente

propício para um Plano de Crescimento Estruturado estão presentes na organização, indicando

um cenário aonde é possível este ser planejado e executado se for empregado o recurso e

técnicas necessárias.

O primeiro passo para o planejamento do Plano de Crescimento Estruturado do setor é

realizar novamente o questionário com os envolvidos anteriormente, porém agora

requisitando o preenchimento de pontos fortes e fracos do assunto da pergunta, para todas as

questões. Embora exista o grande risco de alterar os resultados obtidos inicialmente, isto

diminuiria o impacto que as diferentes percepções têm no resultado final e criaria uma

convergência mais clara para os aspectos com maior necessidade de crescimento. Na

sequência desenvolver o Quadro de Análise Simplificada, que para cada pergunta apresenta as

três colunas: Explicação, anomalias, dificuldade e lacunas; Causa Fundamental;

Contramedida. A primeira vem dos Pontos Fracos levantados anteriormente, a segunda tem

que mostrar o resultado de uma análise profunda das ocorrências e anomalias para descobrir a

real causa e a terceira ações a serem efetuadas para solucionar ou mitigar o problema. O autor

ressalta que aqui devem ser identificadas apenas ações de curto prazo (uma a dois anos) e que

podem ser executadas integralmente, ou seja, muitas vezes são pequenas melhorias, mas que

no total das 40 questões irão fazer impactar significativamente.

A seguir é realizado o Diagnóstico da Situação Atual, que proverá grande parte da base

do Plano de Crescimento. Este contém os cinco aspectos: Descrição do Cenário Interno,
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Avaliação das Dimensões de Maturidade, Pesquisa de Satisfação de Clientes, Análise dos

Fatores Críticos de Sucesso e Identificação das necessidades imediatas. Cada aspecto compõe

uma grade atividade que requer a devida atenção e recurso e é melhor explanada no método

Prado-MMGP. Depois de concluída, cada etapa deve passar pela Consolidação, que

representa a revisão desta em relação às outras etapas já concluídas, de forma a otimizar e

uniformizar o documento final do Diagnóstico da Situação Atual para emissão.

Concluído o diagnóstico fecha-se a etapa 3 da Figura 7 e, para se elaborar o Plano,

agora este deve ser encarado como um Projeto. Assim, deve apresentar: metas; atividades com

prazos e responsáveis; estratégias; gerente de projeto; equipe; sponsor; consultoria externa;

Plano do Projeto.

Por fim, executa-se o Projeto com o gerenciamento que qualquer outro projeto deve

ter, apresentando: acompanhamento da execução das tarefas; atualização do cronograma das

atividades executadas; identificação de anomalias; estabelecimento de ações corretivas;

solicitações e análise de mudanças; lições apreendidas; etc.
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7. ANEXO 1 – QUETIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO

Segue nas próximas páginas o questionário do método de avaliação de maturidade

utilizado na pesquisa de campo, detalhada no Capítulo 3.
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O questionário mostrado a seguir pode ser utilizado para avaliar a maturidade de um 
setor (tal como Engenharia, Desenvolvimento de Novos Produtos, T.I., etc.) de uma 
organização. 

A. Como Totalizar as Respostas: 

Utilize esta tabela para avaliar suas respostas: 

 Resposta a: 10 pontos. 

 Resposta b:   7 pontos. 

 Resposta c:   4 pontos. 

 Resposta d:   2 pontos. 

 Resposta e:   0 ponto. 

 
É também conveniente dar visibilidade ao Perfil de Aderência, preenchendo o quadro 
seguinte: 
 

Nível Pontos 
Obtidos 

Perfil de Aderência 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2            

3            

4            

5            

 
Exemplo: 

 

Nível Pontos 
Obtidos 

Perfil de Aderência 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 40           

3 20           

4 20           

5 0           

 
Pontos Obtidos: 

Nível 2: 40 
Nível 3: 20 
Nível 4: 20 
Nível 5: 00 

Total de pontos obtidos: 80 

 
Depois de respondidas e avaliadas, coloque o Total de Pontos Obtidos na fórmula 
abaixo.   

 
Avaliação Final = (100 + total_de_pontos) / 100  

 
Para o exemplo, temos: 
 

Avaliação Final da Maturidade = (100 + 80) / 100 = 1,8 
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NIVEL 2 – CONHECIDO (iniciativas isoladas)

Este nível representa o despertar para o assunto gerenciamento de projetos. Suas principais características são:
 Conhecimentos introdutórios de Gerenciamento de Projetos.

 Uso introdutório de ferramentas (sw) para sequenciamento de atividades.

 Iniciativas isoladas para o planejamento e controle de alguns projetos.

 Cada profissional trabalha a seu modo, visto a não existência de uma plataforma padronizada para Gerenciamento
de Projetos, constituída de processos, ferramentas, estrutura organizacional, etc.

 Ocorre o despertar de uma consciência sobre a importância da implementação de cada um 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.

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.
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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. 

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

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

 
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. 

 
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: 
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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 
foii 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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

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:
 Os profissionais demonstram constantemente um alto nível de competência, alinhando conhecimento e experiência

prática.

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

 Os resultados da área (índice de sucesso, atrasos, etc.) são compatíveis com o esperado para o nível de
maturidade 4.

 Esta situação ocorre há mais de 2 anos

 Uma quantidade significativa de projetos já completaram seus ciclos de vida neste cenário.
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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 stackeholders, 
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. 

 
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, 
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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.

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:
 Otimização de processos e ferramentas.

 Otimização de resultados (prazos, custos, escopo, qualidade, desempenho, etc.)
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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. 

e) 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). 

e. 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). 

e. 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. 

e. 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. 

e. 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. 

e. A situação existente não atende ao descrito no item A. 

 Altíssimo nível de sucesso.

 Ambiente e clima de trabalho de eficiência, produtividade e baixo stress.

 Alto reconhecimento da competência da área, que é vista como benchmark.

 Esta situação ocorre há mais de 2 anos

 Uma quantidade significativa de projetos já completaram seus ciclos de vida neste cenário.
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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. 

e. 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. 

e. 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. 

e. 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.  

e) A situação existente não atende ao descrito no item A 
 
 
 
Publicado em 12-Julho-14 
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