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RESUMO 

A situação econômica brasileira atual apresenta dados não muito favoráveis para 

empresas do setor da Construção Civil, fazendo com que busque-se o aprimoramento de 

técnicas de gestão, de modo a garantir a sobrevivência em um ambiente complexo e 

competitivo. Dentro desse mercado há uma participação significativa de empresas que 

executam projetos sem ter a percepção do que é o Gerenciamento de Projetos, ou então, 

com um conhecimento apenas superficial no assunto. O presente trabalho tem o intuito o 

apresentar um método, legitimado, para que se possa avaliar o grau de maturidade da 

organização, e desenvolver um modelo para o planejamento do Gerenciamento de Obras 

voltado às empresas que ainda não utilizam de forma contínua as boas práticas do 

Gerenciamento de Projetos, através de uma sistemática simplificada baseada em 

referências bibliográficas. O resultado desse trabalho é um roteiro enxuto que pode servir 

como base para a concepção do Plano de Gerenciamento de Obra. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Maturidade em Projetos; Construção Civil; 

Planejamento de Obras. 



 

 

ABSTRACT 

 

The current Brazilian economic situation indicates a not very interesting scenario for 

construction companies, making them seek to improve management techniques in order 

to ensure survival in a complex and competitive environment. Within this market there is 

a significant share of companies that execute projects without the perception of what is 

Project Management, or with only a superficial knowledge on the subject. This work aims 

to provide a legitimized method that may be able to assess the degree of organizational 

maturity, and develop a model for construction management planning, geared to 

companies that still do not use continuously good project management practices, through 

a simplified system based on references. The result of this work is a lean script that can 

serve as a basis for the design of the Work Management Plan. 
 

Keywords: Project Management; Project Maturity; Construction; Planning Works.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria da Construção Civil atravessa um momento conturbado, iniciado em 

2014 com um crescimento nulo, o que foi ampliado em 2015 com uma variação negativa 

de 7,6% e segundo dados prévios, no primeiro trimestre de 2016 já houve uma variação 

de 4,3% negativa. 

Essa situação complicada afeta diretamente a estabilidade das organizações 

inseridas no setor, onde evidencia-se a necessidade de que estejam consolidadas e 

preparadas para sobreviver ao momento desfavorável. Nesses momentos, é natural a 

busca de melhoria das práticas de gestão, de forma a buscar minimizar custos, aumentar 

a produtividade, reduzir desperdícios, enfim, se tornar mais eficientes. 

Nesse contexto, aumenta-se o interesse no gerenciamento de projetos dentro das 

organizações, onde estudos apontam que o sucesso dos projetos está diretamente ligado 

ao quanto a empresa está madura para gerenciar seus projetos. Se formos analisar o setor 

da Construção Civil, podemos afirmar que elas vivem de projetos. Cada empreendimento 

pode ser tratado como um projeto, e consequentemente precisa ser gerenciado como tal. 

Entretanto, segundo pesquisa realizada por Prado, Alvarenga e Oliveira (2015) 

em todo Brasil em 2014, 18,0% das empresas participantes da pesquisa não tem clareza 

do que sejam projetos e gerenciamento de projetos e 20,3% estão iniciando suas 

percepções, mostrando apenas conhecimentos introdutórios de Gerenciamento de 

Projetos. 

 Tendo em vista essa situação, busca-se através desse trabalho desenvolver um 

modelo simples, voltado para essas empresas que não possuem, ou que estão apenas 

iniciando no Gerenciamento de Projetos, a planejar o gerenciamento de suas obras 

adotando boas práticas para isso e que, paulatinamente, desenvolvam sua maturidade, 

aumentando assim a probabilidade de sucesso em seus projetos. 

Com isso, o trabalho foi produzido no seguinte formato: (i) levantamento 

bibliográfico sobre o tema, abordando sobre Gerenciamento de Projetos, Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos e o Gerenciamento na Construção Civil; (ii) apresentação de 

um roteiro para planejar uma obra; (iii) ao fim, são expostos as considerações finais e a 

deliberação dos objetivos do trabalho. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Como planejar o gerenciamento de obras de construção civil em organizações 

com baixa maturidade em gerenciamento de projetos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

Desenvolver um modelo de para planejar o Gerenciamento de Obras de 

Construção Civil em empresas que apresentam um nível de maturidade baixo em 

Gerenciamento de Projetos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar os conceitos de Gerenciamento de Projetos, através de pesquisa 

bibliográfica; 

 Expor um modelo para que se avalie o grau de maturidade da organização que 

se está inserido; 

 Desenvolver um modelo simplificado para o planejar o Gerenciamento de Obras; 

 Criar um fluxograma com a sequência para um Plano de Gerenciamento de 

Obras. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O projeto de pesquisa não irá abranger as etapas de avaliação de viabilidade e 

seleção de projetos, mantendo o foco na elaboração de um modelo para um projeto já 

determinado. Não serão abordados ainda, métodos para levantamentos de informações 

técnicas, tais como custo dos serviços e estimativa de trabalho necessário para a execução, 

bem como as etapas de execução e de monitoramento e controle do projeto.   
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A Indústria da Construção Civil apresenta uma particularidade em relação a 

outros setores industriais, onde o produto permanece e a fábrica é removida. Geralmente 

o produto desenvolvido é único, o que torna o processo mais complexo, pois para cada 

empreendimento é necessária uma planta de fábrica diferente. Essa situação vai de 

encontro a definição de projeto do Guia PMBOK® onde é considerado “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 

2016, p. 3). Isso demonstra que cada empreendimento pode ser tratado como um projeto 

e gerenciado de tal forma. 

Porém, em organizações que apresentam baixo nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos, muitas vezes o recurso para empregar as técnicas de 

Gerenciamento de Projetos é limitado, fazendo com que haja uma maior resistência na 

utilização das ferramentas. 

Isso pode ser determinante pelo fato de, segundo Xavier, Xavier e Melo (2014), 

o “percentual de custo do gerenciamento na construção civil é inversamente proporcional 

ao custo global do empreendimento, que é maior nas fases preliminares e nas fases finais 

em relação ao montante do empreendimento”, como pode ser visto na Figura 1. 

 

 

Figura 1-Incidência do custo do gerenciamento em relação ao valor do investimento 

Fonte: Xavier, Xavier e Melo (2014)  
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Um modelo simplificado pode ser um facilitador para quebrar-se a barreira da 

mudança, possibilitando melhores resultados na gestão e um diferencial competitivo 

dessas organizações, tendendo a fazer com que aprimorem-se as técnicas empregadas e 

amadureça o conceito e as técnicas empregadas. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Com relação à abordagem de pesquisa, o trabalho classifica-se como uma 

pesquisa qualitativa, onde, segundo Lima (2001), é de caráter subjetivo onde o 

pesquisador busca interpretar textos publicamente conhecidos contextualizando com o 

objeto da pesquisa e adicionado informações que sejam  

Conforme os procedimentos técnicos adotados, com base na delimitação do tema 

e definição dos objetivos desse trabalho, utilizou-se pesquisa bibliográfica, que Gil (2002) 

fundamenta com sendo uma pesquisa desenvolvida baseando-se em material já elaborado, 

principalmente livros e artigos científicos. 

Podemos ainda classificá-lo como uma pesquisa de abordagem exploratória, 

que, segundo Gil (2002), são pesquisas onde se explicitam o problema, aumentando o 

conhecimento e fazendo com que se aprimorem ideias e descubra-se novas percepções. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONCEITO DE PROJETO 

 

Segundo PMI (2013, p. 2) “projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos 

indica que eles têm um início e um término definidos.” 

A. Valle et al. (2010), apresenta que pode haver similaridades entre projetos, mas 

as customizações e adaptações que cada projeto tem, o tornam único. Como exemplos 

podem ser citados a construção de uma casa e o desenvolvimento de um automóvel. 

Xavier e Xavier (2011) ressaltam que não deve-se confundir projetos com os 

processos contínuos de uma organização, como por exemplo, a compra de contínua de 

materiais, a manutenção contínua da planta industrial, a venda de produtos, o pagamento 

de fornecedores, entre outros. A Figura 2 demonstra de forma gráfica as características 

de um projeto. 

 

Figura 2 - Características de um projeto 

Fonte: Xavier, Xavier e Melo (2014) 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

Mesmo que o tema gerenciamento de projetos seja muitas vezes tratado como 

um conceito relativamente recente, estudos comprovam que há muitos anos vem-se 

desenvolvendo conhecimento na área, permitindo assim sua evolução e a criação de 

metodologias e guias para a realização dos mais variados tipos de projeto. (VALLE, A. 

et al., 2010). 

Segundo descrito na norma NBR ISO 21500:2012, o gerenciamento de projetos 

deve ser realizado através de processos, sendo conveniente que os processos utilizados 

sejam alinhados a uma visão sistêmica e que cada etapa do projeto tenha entregas 

específicas. Essas entregas devem atender aos requisitos do projeto, devendo ser 

regularmente avaliadas durante seu ciclo de vida para que se obtenha o resultado esperado 

(ABNT, 2012). 

PMI (2013), descreve o gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de 

conhecimento, técnicas e ferramentas com objetivo de atender aos requisitos do projeto. 

Há quarenta e sete processos para serem aplicados no gerenciamento de projetos, sendo 

esses agrupados de forma lógica em Iniciação, Planejamento; Execução; Monitoramento 

e Controle; e Encerramento, como mostra a Figura 3. 

 Segundo Xavier, Xavier e Melo (2014), além de serem divididas em grupos, o 

gerenciamento de projetos é dividido em dez áreas de conhecimento: 

 Escopo; 

 Tempo; 

 Custo; 

 Qualidade; 

 Recursos Humanos; 

 Comunicações; 

 Riscos; 

 Aquisições; 

 Stakeholders; e 

 Integração. 
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Figura 3 - Processos de Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Vargas (2014) 

 

2.3 AS ÁREAS DE CONHECIMENTO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo PMI (2013), as dez áreas de conhecimento são utilizadas na maioria 

dos projetos, porém, não há uma obrigatoriedade de que contemple-se todas, respeitando-

se as características de cada projeto. 
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2.3.1 Gerenciamento de Integração 

 

Xavier, Xavier e Melo (2014), destaca que a área de integração em 

gerenciamento de projetos é responsável pela consistência do gerenciamento. Ela é a 

única área em que apresenta processos em todos os cinco grupos de processos. 

A integração apresenta características de unificação, consolidação e 

comunicação. Essas características são essenciais para o controle das atividades desde a 

iniciação até a conclusão, gerenciando com sucesso os requisitos do projeto, bem como 

as expectativas dos stakeholders (PMI, 2013).  

Ainda segundo PMI (2013), mesmo sendo os processos de gerenciamento de 

projetos apresentados separadamente, na prática, eles se sobrepõem e interagem entre si. 

E para que essa interação ocorra é necessário o gerenciamento de integração, através do 

qual se faz as escolhas de alocação de recursos e concessões para cada área, bem como o 

gerenciamento das dependências entre elas. 

 

2.3.1.1 Termo de Abertura de Projeto 

  

Dentro da área de integração está o processo que autoriza formalmente a 

iniciação do projeto e que também pode ser utilizado para autorizar o início de fases 

dentro do projeto. Através do termo de abertura (TAP), documenta-se as necessidades 

iniciais do projeto e conecta-o aos trabalhos em andamento dentro da organização 

(VALLE, A. et al, 2010). 

 Segundo Xavier e Xavier (2011), é fundamental que o termo contemple as 

seguintes informações: 

 Justificativa: deve descrever as necessidades ou problemas existentes. 

Eventualmente pode conter quais serão os beneficiários do projeto; 

 Objetivos: são os benefícios que o projeto visa gerar, ou o auxílio para a solução 

dos problemas, as metas. O sucesso de um projeto está diretamente relacionado 

ao cumprimento dos objetivos; 

 Escopo do projeto: deve ser descrito o que é esperado do projeto. Produtos e 

serviços que devem ser gerados, bem como onde será realizada a execução do 

projeto; 
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 Gerente de Projeto: no termo de abertura, define-se quem será o responsável para 

gerenciar o projeto, bem como seu grau de autoridade; 

 Restrições: identifica, caso haja, os limites de prazo e orçamento que o o gerente 

deverá considerar no planejamento. 

 

2.3.2 Gerenciamento de Escopo 

 

Segundo Sotille et al. (2014), o gerenciamento do escopo garante ao projeto o 

trabalho necessário, e somente o necessário, para conclui-lo com sucesso. Pode ser 

considerado a base para o planejamento do projeto. 

Deve-se destacar que, em gerenciamento de projetos, escopo pode se referir ao 

produto ou ao projeto, sendo que as características e funções que características um 

produto, serviço ou resultado, são definidas como escopo do produto, enquanto o escopo 

do projeto é o trabalho a ser empreendido para que se entregue um produto, serviço ou 

resultado (PMI, 2013). 

Através da definição do escopo que se determina as entregas do projeto. De 

forma a tornar mais facilmente gerenciável as entregas do projeto, o escopo é subdividido 

em componentes menores, os pacotes de trabalho (Sotille et al., 2014). 

Essa subdivisão das entregas em componentes menores, sistematizadas, é 

chamada de Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o que traz como principal benefício 

para o gerenciamento de projetos, a visão estruturada do que o projeto precisa entregar. 

A Figura 4 expõe um exemplo dessa estrutura (PMI, 2013). 

 

Figura 4- Exemplo de EAP 

Fonte: Xavier, Xavier, e Melo (2014)  
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2.3.3 Gerenciamento de Tempo 

 

Segundo Barcaui et al. (2013), contempla, durante o planejamento, as fases de 

definição das atividades, o sequenciamento delas, a definição de recursos para cada 

atividade e estimativa de duração, enquanto que na fase de monitoramento e controle, fica 

responsável pelo controle do cronograma. 

O escopo está estreitamente ligado ao gerenciamento do tempo em projetos, 

onde, segundo Xavier e Xavier (2011), deve-se utilizar a EAP como base para a 

elaboração do cronograma do projeto. Os pacotes de trabalho são decompostos em 

atividades, às quais são sequenciadas de forma lógica, atribuídas recursos necessários 

para o seu cumprimento, bem como a sua duração. 

Com esses processos executados pode-se então obter o cronograma do projeto. 

Segundo PMI (2013, p .172): 

Desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências 

das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do 

cronograma visando criar o modelo do cronograma do projeto. O 

principal benefício deste processo é que a inserção das atividades 

do cronograma, suas durações, recursos, disponibilidades de 

recursos e relacionamentos lógicos na ferramenta de elaboração 

do cronograma gera um modelo de cronograma com datas 

planejadas para a conclusão das atividades do projeto. 

   

2.3.4 Gerenciamento de Custo 

 

Segundo PMI (2013), os processos que fazem parte do gerenciamento dos custos 

são o planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle 

dos custos, de tal forma que o orçamento aprovado esteja de acordo com o que foi 

executado. 

Xavier e Xavier (2011), destaca que o custo deve ser considerado mesmo em 

casos onde o recurso a ser utilizado já esteja presente na organização. Isso porque, mesmo 

já estando gerando gasto para a empresa, sua alocação no projeto faz com que se deixe de 

fornecer benefício a outra área da empresa. 

Segundo Barbosa et al. (2014), outros conceitos estão relacionados ao termo 

custo, devendo ser entendido e utilizado adequadamente no projeto: 
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 Gasto: é um sacrifício financeiro gerado pela obtenção de um bem ou serviço. O 

gasto só é considerado quando há o reconhecimento contábil da dívida adquirida 

ou do ativo diminuído; 

 Custo: o custo dentro do projeto é considerado quando da aplicação do recurso, 

ou seja, só será considerado custo quando for utilizado como recurso para 

execução de uma atividade, mesmo que já tenha sido pago anteriormente; 

  Despesa: é o gasto de ocorre fora da área de produção de bens e serviços, mas 

que está relacionado com a parte administrativa, comercial ou financeira do 

projeto. 

 

2.3.5 Gerenciamento de Qualidade 

 

Segundo Marshall Junior (2010), os sistemas de gestão de qualidade foram 

inicialmente desenvolvidos para organizações com produção em série, ou seja, onde se 

busca a padronização dos procedimentos. Porém, mesmo que o conceito básico do projeto 

o defina como único, é possível que dentro deles existam atividades que se repitam, ou 

mesmo ocorram de maneira similar em outros projetos da organização. 

Xavier e Xavier (2010), acrescenta que o gerenciamento da qualidade deve ser 

inserido ao gerenciamento do projeto de modo a garantir as entregas com a qualidade 

determinada no início do projeto. 

O gerenciamento da qualidade do projeto pode utilizar, caso haja na organização, 

as políticas e procedimentos do sistema de gerenciamento da qualidade da empresa, dando 

suporte a melhoria dos processos de interesse da organização (PMI, 2013). 

 

2.3.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 

 

Segundo PMI (2013), os membros da equipe de projeto podem atuar em tempo 

integral ou parcial em um determinado projeto, bem como não se há a obrigatoriedade de 

participação durante todo ciclo de vida do projeto, sendo utilizado apenas na etapa que 

lhe compete. A somatória dos papéis desempenhados pelos membros do projeto fará com 

que o projeto seja completado. 
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Geralmente a definição dos membros da equipe de um projeto segue os seguintes 

fatores: disponibilidade, qualificação, experiência específica no trabalho a ser executado, 

interesse pessoal e custo da mão de obra. Em casos de membros que já estejam inseridos 

na organização, pode haver uma disputa para sua atuação em outros setores ou projetos. 

Dessa forma, é importante que o gerente do projeto tenha capacidade de negociação, 

fazendo com que seu time de projeto seja qualificado (XAVIER; XAVIER E MELO, 

2014). 

 

2.3.7 Gerenciamento de Comunicações 

 

Segundo PMI (2013, p. 287), “os gerentes de projetos passam a maior parte do 

tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, 

quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à organização”, o 

que mostra a importância de se gerenciar a comunicação em projetos. Para assegurar que 

a comunicação ocorra de forma correta, as informações do projeto devem ser planejadas, 

coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, 

monitoradas e quando dispostas, sejam feitas de maneira apropriada. 

Nas comunicações do projeto, deve-se abordar aspectos relevantes, de forma 

clara e precisa para não gerar dúvidas quanto ao objetivo. Deve-se ter o cuidado para que 

o canal de comunicação, bem como a linguagem utilizada, seja adequado com o nível de 

conhecimento da pessoa a ser informada (Xavier e Xavier, 2011). 

 

2.3.8 Gerenciamento de Riscos 

 

Segundo Joia et al. (2013), o risco é intrínseco ao projeto, sendo que todos os 

projetos possuem incertezas, como a própria definição que coloca projeto como sendo de 

um resultado único, o que faz com que se tenha incerteza de algo a ser desenvolvido. 

Outra questão a se destacar são as premissas, onde se assume como verdadeiro uma 

hipótese, sendo que ela pode, ou não, ocorrer. 

PMI (2013), afirma que o risco é uma condição incerta que pode ser negativa ou 

positiva, impactando nos objetivos do projeto, ou seja, eles podem ser ameaças em alguns 
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casos, enquanto que em outros, pode ser oportunidades. Um risco pode ocorrer devido a 

uma ou mais causas, causando um ou mais impactos.  

Utilizando o gerenciamento de riscos, é possível identificar quais os riscos estão 

presentes no projeto, e dessa forma enfrenta-los de maneira coordenada mitigando seu 

efeito ou até mesmo eliminando-o em casos de serem ameaças, ou então potencializando 

em caso de se mostrar uma oportunidade ao projeto.  

 

2.3.9 Gerenciamento de Aquisições 

 

Segundo Xavier, Xavier e Melo (2014), devido à grande competividade, as 

empresas em um âmbito global, buscam grande eficiência em seus processos, através do 

gerenciamento de aquisições. Em projetos, o termo aquisições refere-se tanto para compra 

como para a contratação de serviços ou resultados. 

Através dos contratos com fornecedores, adquire-se os resultados para o projeto, 

o que torna necessário que esses contratos sejam gerenciados. Isso ocorre através do 

Gerenciamento de Aquisições, estando nele inserido a responsabilidade quanto aos 

processos de aquisição de produtos, serviços ou resultados não realizados pela equipe do 

projeto (PMI, 2013). 

 

2.3.10 Gerenciamento de Stakeholders 

 

Segundo J. Valle (2014), stakeholders, também chamados de partes interessadas 

ou impactados pelo projeto, são as pessoas ou organizações que estão ativamente ligadas 

ao projeto, podendo ter interesse em beneficiar-se com a execução dele ou então sentindo-

se prejudicada pelo mesmo. 

Para PMI (2013, p. 391): 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos 

exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que 

podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as 

expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o 

engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do 

projeto. 
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2.4 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo Kerzner (2014), “a maturidade em gestão de projetos é o 

desenvolvimento de sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem uma 

alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. Entretanto, processos e sistemas 

não são, por si, garantia de sucesso. Apenas aumentam a probabilidade”. 

Ainda segundo Kerzner (2014), existe um ciclo de vida para que as empresas 

alcancem a maturidade, conforme exposto na figura 5. O tempo em que a empresa 

permanecerá em cada uma das fases irá depender de cada uma delas. 

 

Figura 5 - Ciclo de Vida em Gerenciamento de Projeto 

Fonte: Adaptado de Kerzner (2000) 

 

A maturidade de uma organização ou setor, em gerenciamento de projetos, está 

ligada a quanto essa organização está preparada para gerenciar os seus projetos. Pesquisas 

e estudos demonstram que o alcance do sucesso em projetos caminha junto com a 

maturidade. Outro fato importante a se destacar é que resultados mais previsíveis são 

obtidos quando se tem um maior amadurecimento em gerenciamento de projetos 

(PRADO, 2008). 

Para a determinação da maturidade da organização existem modelos que podem 

ser aplicados de forma a aferir o nível de maturidade. Esses modelos são compostos por 

processos bem estabelecidos, onde se reconhece o patamar que a empresa se encontra, 

bem como pode demonstrar a evolução ocorrida com implementações realizadas 

(SOLER, 2015). 
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2.4.1 Modelo de Maturidade Prado-MMGP 

 

Dentre os modelos de maturidade, está o modelo Prado-MMGP. Lançado em 

2002, o modelo permite avaliar a maturidade de um setor de uma organização. O método 

possui cinco níveis, sendo o nível 1 o de mais baixa maturidade e nível 5 apresentando o 

maior grau de maturidade, conforme mostra a Figura 6 (PRADO, 2008). 

 

Figura 6 - Níveis de Maturidade do Método Prado-MMGP 

Fonte: Prado (2008) 

 

Ainda segundo Prado (2008), a aplicação do modelo se dá através de um 

questionário, onde consegue-se então classificar o nível de maturidade avaliado. Com o 

nível diagnosticado, pode-se então planejar a forma com que a empresa poderá evoluir 

em relação a maturidade em gerenciamento de projetos. O questionário, a fórmula para 

calcular qual nível encontra-se, bem como a descrição de cada nível de maturidade estão 

expostas no Anexo A.  

 

2.4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Segundo Xavier, Xavier e Melo (2014), O setor da construção civil é um 

ambiente de grande complexidade, sendo que muitas vezes tem-se estruturas 

organizacionais exclusivas de uma empresa, exigindo do gestor uma abordagem 

específica e requerendo técnicas avançadas para planejamento e controle. 

Melhado et al. (2008) afirma que a organização e o planejamento de processos, 

em projetos de construção civil, são as tarefas fundamentais para coordenar projetos. Por 
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apresentar uma grande variabilidade no tipo de obra, cada caso deve ser avaliado 

individualmente e para a escolha da coordenação deve-se avaliar a capacidade técnica e 

gerencial dos agentes envolvidos, a estratégia competitiva e as características específicas 

do empreendimento. 

Xavier, Xavier e Melo (2014) afirma que: 

A implementação de um projeto na Construção Civil envolve cada vez 

mais desafios devido aos problemas complexos que vão surgindo em 

termos de engenharia e gestão. Presenciamos nos dias de hoje a 

diversificação dos projetos na qual novas tecnologias, clientes mais 

exigentes e margens de lucro cada vez mais apertadas fazem do gestor 

uma figura importante no cumprimento do escopo, do custo e da 

duração do projeto. Cabe à equipe de gerenciamento do projeto superar 

todas as dificuldades e desafios, buscando solucionar todas as 

interferências no desenrolar dos trabalhos e aperfeiçoar o processo de 

gestão ao longo do ciclo de vida do empreendimento. 

 

Prado, Alvarenga e Oliveira (2015) demonstram através de pesquisa em 

empresas do setor da construção civil que a obtenção de sucesso em projetos é 

extremamente maior quando se está em um alto grau de maturidade no Gerenciamento de 

Projetos. A Figura 7 apresenta os dados obtidos em pesquisa realizada em 2014, onde 

dentro das instituições que realizou-se a pesquisa, a obtenção de sucesso nas que 

apresentam altos índices de maturidade foi de 84,6%, frente a apenas 25,6% de sucesso 

em empresas que não tem a percepção correta do que é o Gerenciamento de Projetos. 

 

 

Figura 7 - Maturidade x Sucesso na Construção Civil 

Fonte: Prado, Alvarenga e Oliveira (2015) 
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3 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA O GERENCIAMENTO DE OBRAS 

 

Nesse capítulo será exposto um modelo criado a partir da teoria de 

Gerenciamento de Projetos, de uma forma bem simplificada, para que se possa ser 

implementado em organizações executoras de obras de construção civil que não 

apresentem maturidade em gerenciamento de projetos, de modo a introduzir os conceitos 

e posteriormente aprimorá-los, melhorando assim os resultados e o alcance do sucesso 

em seus projetos.  

 

3.1 ORDEM DE SERVIÇO 

 

Para se iniciar o projeto deve-se ter uma autorização formal de quem está 

patrocinado o projeto. Essa autorização concede à pessoa responsável por coordenar o 

avanço do projeto, no caso o Gerente do Projeto, que seja concedido recursos para o 

desenvolvimento dos serviços. Para esse método, essa autorização, ou termo de abertura, 

será nomeado como Ordem de Serviço. 

Como o método não irá abranger o projeto como um todo, partindo do princípio 

de que já existem os projetos de arquitetura e engenharia, a Ordem de Serviço irá autorizar 

que se avance no planejamento, criando o Plano da obra.  

É fundamental que seja incluído nesse documento os seguintes itens: 

 Objetivos do Projeto: deve conter o que deseja-se alcançar com o projeto. Quais 

as metas para que o projeto seja considerado de sucesso; 

 Escopo do Produto: como nessa fase já estarão prontos os projetos e 

especificações de engenharia e arquitetura, pode-se descrever de forma ampla 

do escopo do produto, ou seja, a descrição das características que a obra 

concluída deve ter; 

 Responsável por gerenciar o projeto: é importante que se defina e nomeie quem 

será a pessoa responsável por gerenciar essas atividades, credenciando-o a 

buscar os recursos necessários dentro da empresa, ou mesmo fora dela; 

 Restrições do Projeto: deve apresentar a as limitações que serão impostas ao 

projeto, como o limite de gastos possíveis, o prazo máximo admitido, como serão 
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alocados os recursos ao projeto, se contratados ou utilizados do quadro da 

empresa, entre outros. 

 Patrocinador: é importante que se seja destacado quem está autorizando o 

projeto, de forma a criar uma hierarquia nas decisões do projeto. 

 

3.2 PARTES INTERESSADAS E COMUNICAÇÃO 

 

A primeira ação após a Ordem de Serviço emitida deve ser identificação das 

partes que de alguma forma estejam interessadas no projeto, também conhecido como 

stakeholders. É importante que se identifique quem são e qual o seu envolvimento com o 

projeto, podendo ser de forma a contribuir, ou mesmo de dificultar o avanço dele. 

Entre essas partes podemos citar os departamentos financeiros, de suprimentos, 

recursos humanos, prováveis fornecedores, vizinhos do local da obra, órgãos públicos 

fiscalizadores, clientes ou possíveis clientes, entre outros. 

Durante o ciclo de vida do projeto, pelo menos em algum momento será 

necessário que se comunique com as partes interessadas com o projeto, dessa forma, 

pode-se aproveitar que eles estejam identificados e listados para se estabelecer um canal 

de comunicação com eles e registrar o contato de cada um. 

  

3.3 ESCOPO DO PROJETO 

 

Na Ordem de Serviço do projeto já estará determinado qual o escopo que a 

edificação deve ter, porém, não se determina de que forma se chegará a conclusão da 

obra, ou seja, a entrega do produto final. Utilizando as técnicas de gerenciamento de 

projetos deve-se então determinar o escopo do projeto, devendo automaticamente o 

escopo do produto estar inserido no projeto. 

O escopo do projeto pode ser considerado a estratégia que será utilizada para 

conduzir o projeto. Dentro do escopo do projeto é provável que hajam trabalhos bem 

distintos entre si, mas todos necessários para que atinja-se o objetivo final do projeto. 

Dessa forma recomenda-se que esses trabalhos sejam agrupados de uma forma racional, 
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de modo a seguir uma hierarquia, tornando mais facilmente gerenciável. A ferramenta 

indicada para isso é a EAP. 

No caso dos projetos de construção civil, um dos grupos fundamentais que 

devem fazer parte da EAP é a construção em si, bem como uma divisão para o 

gerenciamento do projeto e, como o projeto deve ter um fim definido, para o 

encerramento do mesmo. Os outros grupos variam de acordo com cada projeto, podendo 

ter grupos para a parte de tratar questões jurídicas, regularizações legais, marketing, 

comercialização entre outros. Recomenda-se a utilização da EAP gráfica, tornando a 

visualização da divisão de mais fácil compreensão. 

 

3.4 ATIVIDADES DO PROJETO 

 

Com a estrutura do projeto definida, os pacotes de trabalho podem ser então 

divididos em atividades que são necessárias para cumpri-lo. Além de identificar essas 

atividades, é importante que quantifique-se elas para que posteriormente sejam estimados 

os recursos necessários. 

Na identificação e quantificação é extremamente importante que haja a 

participação de uma equipe técnica de engenharia e execução de obras, buscando com 

que sejam ignoradas atividades pertinentes ao processo. 

Outro processo importante a se fazer é a determinação das dependências entre 

atividades, ou seja, sequencia-las de forma lógica, contribuindo para que planeje-se o 

calendário de recursos e determine o cronograma. 

 

3.5 RECURSOS DO PROJETO 

 

Toda atividade a ser executada no projeto, necessitará que sejam alocados 

recursos a elas. Esses recursos podem ser pessoas, materiais ou equipamentos e uma 

estimativa bem executada é primordial para dois fatores essenciais para o sucesso de um 

projeto, que são custo e prazo. 

É fundamental ainda determinar a disponibilidade de recursos, principalmente 

no caso de pessoas e equipamentos, o que irá interferir diretamente na duração das 

atividades e por consequência, no cronograma no projeto. 
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Outro fator importante em se tratando de recursos pessoais e equipamentos é a 

definição do make or buy, ou seja, definir quais atividades serão executadas com recursos 

já inseridos na organização e quais serão gerados contratos para a prestação de serviço 

através de terceiros. Essa definição irá afetar diretamente o custo do projeto. 

 

3.6 QUALIDADE NO PROJETO 

 

Através da definição do trabalho, das atividades e dos recursos necessários, 

pode-se planejar a qualidade. A qualidade deve ser planejada tanto na questão das 

características dos recursos utilizados, quanto nos processos utilizados para a execução 

do produto final e do gerenciamento de todos os processos. 

Para que se gerencie isso, sugere-se que sejam criados critérios de aceitação, os 

quais deverão ser utilizados para o recebimento de materiais, aprovação de serviços, a 

entrega da edificação, procedimentos administrativos, entre outros, sendo cada item com 

verificações diferentes a serem verificadas, mas todos com intenção de atender as 

necessidades do envolvidos no projeto. 

Algumas ferramentas sugeridas para que se realize o controle da qualidade são 

as seguintes: 

 Para a execução das atividades: Instruções de trabalho, contendo a explicação do 

modo de se executar cada uma delas, bem como fichas de verificação de serviço 

para a inspeção do serviço executado; 

 Para o recebimento de materiais:  formulários de características necessárias para 

a aceitação do produto; 

 Entrega da edificação: Check-list com itens a serem verificados para o perfeito 

funcionamento, sendo a inspeção realizada em conjunto pelo cliente e membro 

técnico da equipe do projeto. 

Além das ferramentas citadas, há inúmeras formas de se garantir a qualidade dos 

processos, podendo ser determinadas por cada organização. Porém é importante que seja 

realizada durante a fase de planejamento do projeto de modo que os parâmetros 

determinados devem refletir e outras questões do projeto, como custo e prazo. 
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3.7 CUSTOS E DESPESAS DO PROJETO 

 

Através da estimativa de recursos e as características determinadas pelo 

planejamento da qualidade, pode-se então estimar os custos diretos do projeto. Os custos 

diretos são aqueles em que estão sendo gerados atribuídos diretamente ao produto a ser 

gerado, como no caso da construção podemos citar o material de construção utilizado, a 

mão de obra para execução da obra, as horas de equipamentos utilizados, entre outros. 

Esses custos geralmente são variáveis, recomendando-se que estimem-se eles através da 

multiplicação do custo unitário pelo volume de recurso necessário. 

O projeto irá conter ainda, custos indiretos, ou seja, custos gerados necessários 

ao projeto, mas que não beneficiam diretamente o produto final, como a depreciação de 

equipamentos durante o período, o custo de aluguel, mobilizações e desmobilizações, o 

canteiro de obras, entre outros. Esses custos normalmente são fixos e periódicos, sendo 

que para a determinação deles precisa-se conhecer o cronograma de execução. O mesmo 

ocorre com as despesas, ou seja, gastos com equipe administrativa, auditorias, equipes de 

venda, despesas financeiras, entre outras. 

 

3.8 CRONOGRAMA 

 

Através dos dados já levantados de atividades necessárias a serem executadas, 

dependências entre essas atividades e a disponibilidade de recursos, e respeitando 

restrições impostas, pode-se harmonizar essas informações, distribuindo no tempo e 

obtendo assim o cronograma do projeto. 

Conhecendo a duração do projeto, pode-se então concluir a estimativa de custos 

indiretos e despesas do projeto, o que somado ao custo direto fará com que se tenha o 

orçamento do projeto. Associando o orçamento ao cronograma, consegue-se então 

visualizar os gastos que ocorrem e cada período, ou seja, o cronograma físico-financeiro 

do projeto. 

É importante que esse cronograma físico-financeiro seja validado junto ao 

patrocinador do projeto, de modo a que possivelmente sejam necessárias alterações no 

projeto, visando adequá-lo à capacidade de desembolso da organização dentro do período, 

ou mesmo para a verificação de aportes não identificados inicialmente. 
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3.9 RISCOS DO PROJETO 

 

Em se tratando de projeto, algo que não pode ser negligenciado, é o fato de haver 

riscos durante todo o ciclo do projeto. Há riscos que são desconhecidos, o que torna 

impossível elaborar uma resposta a eles, pois só serão conhecidos quanto já estiverem 

ocorridos. O que se sugere é que mantenha uma reserva gerencial para o caso da 

ocorrência deles. 

Além dos riscos desconhecidos, há uma série de outros riscos em que se conhece 

que podem ocorrer e quais os seus efeitos gerados no projeto. Sendo assim, sugere-se que 

os riscos conhecidos sejam listados, avaliados e geradas respostas a eles. É importante 

que os custos das respostas determinadas sejam incluídos no orçamento do projeto, bem 

como que se considere uma reserva de contingência para o efeito originados caso o risco 

ocorra. 

O planejamento dos riscos muitas vezes pode ser uma tarefa complicada, 

principalmente quando não se tem histórico de outros projetos ou o projeto diferencia-se 

muito dos já executados. Nesses casos a sugestão é que aumente-se a reserva gerencial 

para que o efeito do no valor esperado do projeto não seja inesperado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem do Gerenciamento de Projetos tem está cada vez mais inserido nas 

organizações, sendo muitas vezes considerado como um diferencial competitivo em um 

mercado que a cada dia se torna mais complexo, sendo primordial o aumento da eficiência 

e eficácia. Mas, como mostrado, é grande ainda o número de empresas que não conhecem 

o Gerenciamento de Projetos, fazendo com que seja complicado se interferir de maneira 

brusca na estrutura de uma empresa, aplicando conceitos gerenciais aos quais não estejam 

habituadas. 

Dessa forma, o trabalho buscou desenvolver um modelo para planejar o 

Gerenciamento de Obras de Construção Civil nessas empresas onde não se conhece, ou 

conhece pouco a respeito do assunto. Através de uma revisão bibliográfica pôde-se 

apresentar os conceitos de Gerenciamento de Projeto, bem como indicar um modelo 

simples onde rapidamente se consegue ter um panorama do quão inserida no tema 

Gerenciamento de Projetos está a organização ou setor em que cada um se encontra. 

Sendo assim, organizações com atividades voltadas à construção civil, 

percebendo um nível de maturidade baixa, e conhecendo a relação que a maturidade tem 

como o sucesso na realização dos projetos, podem então buscar a capacitação em 

gerenciar projetos. 

Porém, é sabido que toda mudança sofre um período de adaptação, que pode ser 

dramático para a posição da empresa em um mercado competitivo como se vivencia na 

atualidade. Para isso, a sugestão é que consolide uma estrutura voltada a gerenciar 

projetos de forma gradativa, e o modelo desenvolvido neste trabalho abordou uma 

temática de fácil entendimento, através de descrições das etapas a serem realizadas, bem 

como a indicação da sequência a se utilizar, através de um fluxograma, de modo a buscar 

orientar as ações necessárias, de forma otimizada para o desenvolvimento do 

planejamento. 

De modo geral, espera-se que o trabalho desenvolvido tenha contribuído para 

uma reflexão sobre o tema através do resultado exposto, mas também, a estimular a busca 

pelo aprofundamento nos conceitos de Gerenciamento de Projetos, desencadeando na 

manifestação de novas questões e suposições a respeito do assunto, ampliando assim, o 

domínio do Gerenciamento de Projetos nos ambientes corporativos.
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http://www.ricardo-vargas.com/pt/downloads/all-downloads/?type=Document
http://www.ricardo-vargas.com/pt/downloads/all-downloads/?type=Document
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APÊNDICE A – Fluxograma para Criação de um Plano de Gerenciamento de Obra 
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ANEXO A – Questionário de Avaliação de Maturidade Setorial: 

Modelo de Maturidade Prado-MMGP 

 

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 
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do assunto, tais como reuniões para se discutir o assunto, participação em 

congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

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

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

12 meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento 

do assunto, tais como reuniões para se discutir o assunto, participação em 

congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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: 

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

12 meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento 

do assunto, tais como reuniões para se discutir o assunto, participação em 

congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

8. 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. 
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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. 

 

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

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

comunicação, conflitos, etc.) escolha: 

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

12 meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento 

do assunto, tais como reuniões para se discutir o assunto, participação em 

congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

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 (início, 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: 
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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. 

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. 
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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: 

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

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

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

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

e foi feito um levantamento envolvendo “Situação Atual” e “Situação Desejada”. 

Foi executado um Plano de Ação que apresentou resultados convincentes nos 

últimos 12 meses. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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. 

 

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

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

setores externos (interfaces), assinale a opção mais adequada: 

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

pelo estabelecimento de ações (contramedidas) para evitar que estas causas se 

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

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

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

 

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, 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. 
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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 política 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. 
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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.). 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 


