
 

 

 

 

TALES LEITE RIBEIRO 

 

 

ANALISAR PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, 

BASEADO EM BOAS PRÁTICAS, PARA PROJETOS DE 

SERVICE 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Denise Margareth Oldenburg Basgal 

Orientador 

 

Curitiba – PR 

2016 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Analisar plano de gerenciamento de projetos, baseado 

em boas práticas, para projetos de Service, elaborado por Tales Leite Ribeiro e aprovado 

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

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

Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: 20 de outubro de 2016 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Margareth Oldenburg Basgal 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Tales Leite Ribeiro, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de Projetos, 

Turma 04/14 do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 

conveniada ISAE - Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, no período 

de 06/06/14 a 20/10/16, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

Analisar plano de gerenciamento de projetos, baseado em boas práticas, para projetos de 

Service, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 20/10/2016 

 

 

Tales Leite Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha esposa Kassieli Valdati por ter me apoiado durante esta trajetória. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço aos meus professores e colegas de MBA, por compartilhar seus conhecimentos e 

experiências. Aos colegas de trabalho pelo apoio e participação neste projeto.  



 

 

Resumo 

Existem diversos tipos de projetos, porém as boas práticas de gerenciamento de projetos podem 

ser aplicadas à todos. Esses conceitos foram utilizados para analisar o plano de gerenciamento 

de projetos do departamento de Service de uma empresa fornecedora de equipamentos 

industriais. Neste trabalho foram demonstradas as boas práticas utilizando o Guia PMBOK, 

globalmente conhecido na área de gerenciamento de projetos. Os problemas mais frequentes no 

gerenciamento de projetos, as habilidades necessárias para gerenciar e as principais deficiências 

dos gerentes de projeto também foram discutidas. Estudos de benchmark indicam os benefícios 

da utilização das metodologias de gerenciamento de projeto e como uma equipe com alta 

maturidade pode alcançar melhores resultados. Uma pesquisa de maturidade aplicada na equipe 

de Service e entrevistas com os gerentes da organização analisada foram utilizados para 

relacionar o que o mercado propõe e o que está sendo aplicado, podendo-se assim identificar 

pontos de melhoria no gerenciamento de projetos da organização. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos; boas práticas; maturidade; PMBOK. 

    



 

 

Abstract 

A variety of types of projects exists but Project Management Best Practices can be applied to 

all. These concepts were used to analyze the project management plan from a Service 

department within an industrial equipment supplier. On this thesis, best practices were 

presented  referencing the PMBOK guide, globally recognized project management guide, 

Major project problems, necessary management skills and the main project manager’s skill 

shortage will also be discussed. Benchmark studies demonstrated the benefits of using these 

project management methodologies and how a high maturity team can reach better results. A 

team maturity survey applied on the Service team evaluated, combined with manager’s 

interviews, was used to identify if their practices were aligned with the market needs. This data 

surfaced improvements necessary to be implemented for project management at this 

organization. 

 

 Key Words: Project management, best practices; maturity; PMBOK. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os processos de gerenciamento de projetos pela 

ótica da equipe de Service, apresentar as boas práticas de gerenciamento de projetos, identificar 

os principais problemas nos projetos e propor melhorias.  

Esses projetos normalmente tem uma curta duração e uma estrutura organizacional 

enxuta, fazendo necessário uma metodologia bem definida de gerenciamento. Os processos de 

trabalho apresentados aqui são reais de uma empresa fornecedora de equipamentos industriais, 

que realiza projetos na área de Service. Os processos das áreas de suporte, aquisições, RH, entre 

outras serão mencionadas, porém não serão tratados em detalhe, sendo somente indicado onde 

existe interface com esses departamentos. 

A necessidade de revisão do plano de gerenciamento de projeto deve-se às dificuldades 

enfrentadas em projetos anteriores que acarretaram retrabalhos, atrasos de execução, entre 

outros fatores, o que por fim causa aumento de custo e consequentemente redução de lucro. 

Isso ocorre devido a diversos fatores como: má definição de escopo, erro de estimativa de prazo 

de execução das atividades, atraso nas aquisições, real entendimento das necessidades dos 

clientes. 

Após uma a análise dos projetos de Service, juntamente com uma análise das principais 

dificuldades na condução dos projetos serão propostas ações para melhoria do gerenciamento 

de projeto fazendo relação entre as boas práticas de estabelecidas no mercado e os processos 

apresentados. 

Neste trabalho será realizada uma análise dos processos existentes na área de Service, 

seguida de uma revisão bibliográfica com foco nas boas práticas de gerenciamento de projetos 

do Guia PMBOK. Como metodologia para posterior avaliação dos dados será aplicado um 

questionário de maturidade em gerenciamento de projetos à equipe de Service e serão realizadas 

entrevistas com os gerentes responsáveis do departamento. Na análise de resultados serão 

apresentados os pontos de vista do autor e de gerentes do departamento de Service sobre as 

principais deficiências do grupo no que diz respeito ao gerenciamento de projetos. Serão 

tratados os problemas mais frequentes em projetos, assim como a maturidade da equipe e 

apresentadas as vantagens de se realizar um gerenciamento de projetos de maneira eficiente.  
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2. DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DE SERVICE 

 O foco deste trabalho é analisar a estrutura de projetos aplicada ao processo Services 

Deliver, onde estão incluídos os projetos da área de Service. A entrada desse processo são as 

diretrizes de vendas e as saídas são: satisfação do cliente, atendimento dos requisitos legais e 

outros requisitos e atingir as metas da empresa. Conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Processos de Gerenciamento 

Fonte: Empresa analisada 

 

2.1  Projetos de Service 

Existem diversos tipos de serviços que se enquadram como projetos de Service sendo 

eles: 

 Projetos de melhoria; 

 Contratos de serviços; 

 Assistências técnicas; 

 Paradas de manutenção; 

 Terceirização de manutenção; 

 Fornecimento de peças sobressalentes. 

 

Todos eles possuem suas particularidades mas podem ser tratados como projetos, 

mesmo que de curta ou curtíssima duração. 
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Os projetos de melhoria geralmente envolvem aquisições de novos componentes, muitas 

vezes importados da matriz e podem ser realizados durante a operação da fábrica ou em paradas 

de planta. A duração depende do volume de trabalho a ser realizado e as interferências com a 

produção da planta. 

As reformas de equipamentos, também são considerados projetos de melhoria e podem 

ser executadas nas instalações do cliente ou na oficina de reparos nas instalações do fornecedor 

do equipamento. Essa decisão vai depender do tipo de reparo a ser realizado, assim como da 

disponibilidade de recursos. A supervisão do reparo e a instalação do equipamento fica a cargo 

da equipe de serviços de campo.  

Os contratos de serviços são projetos personalizados para atender as necessidades dos 

clientes. Estes projetos normalmente são de longa duração e visam melhorar performances 

operacionais, reduzir tempo de perda nas linhas de produção, melhorar eficiência na execução 

de manutenções nos equipamentos. 

As assistências técnicas, na sua maioria das vezes são de curta ou curtíssima duração e 

devido a sua natureza emergencial impossíveis de programar. Isso dificulta o planejamento para 

execução do serviço. 

As paradas de manutenção são normalmente planejadas e envolvem uma quantidade de 

recursos maior. São projetos de média duração, dependendo da complexidade dos trabalhos a 

serem executados. As paradas de fábrica exigem um planejamento detalhado devido à grande 

quantidade de trabalhos executados em paralelo e envolvem diversas áreas como engenharia, 

processos, vendas de peças sobressalentes, serviços de campo, etc. 

A terceirização da manutenção trabalha com contratos de longa duração com valores 

elevados, uma vez que neste tipo de contrato a equipe é responsável pela manutenção de uma 

área ou até mesmo da planta inteira do cliente. Esses projetos geralmente requerem uma 

quantidade grande de recursos trabalhando remotamente. Deve-se ter um controle preciso de 

custos e visão de médio e longo prazo para alcançar bons resultados na gestão de manutenção. 

Esses projetos servem também como ponto de partida para outros tipos de projetos de Service, 

como os contratos de serviços e fornecimento de peças sobressalentes. 

O fornecimento de peças sobressalentes é extremamente importante para o Service, 

sendo que na maior parte das vezes que outros projetos são vendidos, as peças sobressalentes 

também fazem parte do pacote. Outro fator é o fornecimento de peças consumíveis, que devem 
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ser substituídas com frequência. Devido a constante necessidade de peças de sobressalentes é 

possível fazer contratos de fornecimento programado para os clientes. 

 

2.2 Procedimento global dos projetos de Service 

Os projetos de Service são divididos em três fases macro: Vendas, Gerenciamento de 

Projetos, Engenharia e Aquisições e, por fim, Execução, conforme indicado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Fases macro dos projetos de Service 

Fonte: Empresa analisada 

 

Na fase de vendas o principal responsável é o Mill Sales Manager que, com base de uma 

necessidade do cliente, deve usar os recursos de engenharia, suprimentos, planejamento, equipe 

de comissionamento e partida, qualidade, entre outros, para orçar de e realizar a venda do 

projeto. O fluxograma detalhado deste processo é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Processo de vendas em projetos Service 

Fonte: Empresa analisada 
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Na fase de Gerenciamento de Projetos, Engenharia e Aquisições o Gerente de Projetos 

é o responsável pela condução do projeto utilizando os recursos para planejar e garantir a 

execução precisa do projeto. O projeto começa com uma reunião de abertura e segue para as 

etapas de execução onde são feitas a engenharia de detalhamento de projeto e aquisições 

necessárias: importação de equipamentos ou peças sobressalentes, contratação de mão de obra 

de terceiros, fabricação de equipamentos, etc. Essa etapa também conta com a participação da 

equipe da Garantia da Qualidade para assegurar a qualidade. O fluxograma detalhado deste 

processo é mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Processo de gerenciamento de projetos, engenharia e aquisições 

Fonte: Empresa analisada 



16 

Na fase de Construção e Entrega a responsabilidade da execução é do Gerente de Campo 

(Site Manager), que ao fim dos trabalhos de campo transfere para o Gerente do Projeto os 

documentos finais, que são enviados para o cliente para encerramento do projeto. 

Durante a etapa de construção o Gerente de Campo conta com a participação dos 

Engenheiros de Projetos, equipe de Comissionamento e Start-up, Engenheiros de Processo, 

equipe da Segurança do Trabalho e Qualidade e subcontratados para a execução das tarefas no 

campo. O fluxograma detalhado deste processo é mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Processo de construção e entrega de projetos Service 

Fonte: Empresa analisada 
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2.3  Procedimento local 

O procedimento de como os projetos Service devem conduzidos é global, e deve ser 

seguido por todas as unidades. No Brasil existe um procedimento local chamado Way to 

Operate, que foi criado para simplificar as relações entre a equipe de venda e campo, conforme 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Procedimento Way to Operate 

Fonte: Empresa analisada 

 

Neste procedimento foram designadas responsabilidades e interação entre as partes de 

forma determinar diretrizes para operacionalização dos processos de Service, conforme Figura 

7. 

 

Figura 7 – Matriz de responsabilidades Way to Operate 

Fonte: Empresa analisada 
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Nomeclatura: 

Field Service (FS): Assistência Técnica 

Mill Site Manager (MSM): Gerente responsável pelo cliente 

MSS – Mill Site Services (MSS): Equipe de vendas de serviços 

Project Manager (PM): Gerente de Projetos 

Product Sales Manager (PSM): Equipe de vendas de produtos 

 

 Order Received -  Recebimento do pedido 

O MSS deve verificar a disponibilidade dos recursos de Field Service antes da conclusão 

da venda, para evitar encontro de datas. Após a venda o MSS cria o Termo de Abertura do 

Contrato (MEMO). No MEMO deve constar, todas informações pertinentes ao serviço como 

número do contrato, número do relatório, escopo, contatos do cliente, regime de trabalho, etc.  

 

 Planning & Preparation – Planejamento e preparação 

Esta etapa é de responsabilidade do MSS juntamente com Field Service, MSS, com 

acompanhamento do MSM, e PSM. 

O MSS deve convocar uma reunião de abertura para cada contrato aberto, 

preferencialmente presencial. Caso não seja possível, esta deve ser realizada através de recursos 

multimídia ou através do MEMO. O MSS e MSM serão responsáveis por solicitar a 

documentação de liberação de acesso, necessária para execução da atividade, e deverão 

informar o FS. 

O Field Service deve entrar em contato com os representantes do cliente para alinhar o 

cronograma e verificar ferramental e documentação técnica necessária para execução das 

atividades. Também é de responsabilidade do FS solicitar agendamento de passagens, hotel, 

carros, etc. 

 

 Field Service or Project Performed on Site – Execução do serviço 

A execução dos trabalhos no cliente é de responsabilidade da equipe de Field Service 

ou do Project Manager, caso haja um designado para este serviço. O MSS deve dar apoio. 
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 Service Report – Relatório do serviço 

É de responsabilidade do Field Service e/ou Project Manager o desenvolvimento do 

relatório de campo.  

 

 Internal Marketing – Marketing interno 

Após a execução das atividades, o relatório deverá ser distribuído internamente, para 

que comentários e/ou recomendações sejam feitas, em até 07 dias, respeitando o prazo máximo 

de entrega ao cliente.  

 

 Finalizing Report – Conclusão do relatório 

Após os comentários e recomendações o FS deve atualizar o relatório e submete-lo à 

aprovação de seu gestor.  

 

 Send report to customer – Envio do relatório ao cliente 

O FS deve enviar o relatório para a equipe técnica do cliente e internamente para o MSS 

e MSM.  

 

 Meeting with customer – Reunião com o cliente 

É de responsabilidade do MSM discutir com o cliente as recomendações e melhorias 

propostas nos relatórios técnicos. Sempre que necessário, as equipes de Sobressalentes, FS e 

PSM devem ser envolvidas. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito do termo Projeto é fundamental para iniciar qualquer discussão sobre 

Gerenciamento de Projetos. O termo Projeto segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 3), que 

fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e define os conceitos 

relacionados com gerenciamento de projetos, 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”. 

O Guia PMBOK, define gerenciamento de projetos, como sendo “a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos (PMI, 2013, p. 5). 

 

O Guia PMBOK contém o padrão e guia globalmente reconhecidos para a profissão 

de gerenciamento de projetos. Um padrão é um documento formal que descreve 

normas, métodos, processos e práticas estabelecidos. Assim como em outras 

profissões, o conhecimento contido neste padrão evoluiu a partir das boas práticas 

reconhecidas por profissionais de gerenciamento de projetos que contribuíram para o 

seu desenvolvimento. (PMI, 2013, p.1). 

 

3.1 Influências Organizacionais no gerenciamento de projetos 

 

O Guia PMBOK (PMI, 2013, p.20), salienta que “a cultura, estilo e estrutura da 

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

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

também podem influenciar o projeto”. 

 

 

3.1.1 Culturas e estilos organizacionais 

 

Um conceito prático de cultura organizacional que foi relatado por Deal e Kennedy 

(1983, apud CROZATTI, 1998, p.7), é o seguinte: “É o jeito que nós fazemos as coisas por 

aqui”. 
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As organizações são arranjos sistemáticos de entidades (pessoas e/ou departamentos) 

que visam o alcance de um objetivo, que pode envolver a realização de projetos. A 

cultura e o estilo da organização afetam a maneira como ela conduz os projetos. (PMI, 

2013, p.20). 

 

A cultura da organização é um fator ambiental da empresa, e pode influenciar 

diretamente no alcance dos objetivos de um projeto. Desta forma, o gerente de projeto deve 

identificar quais pessoas na organização são os tomadores de decisões ou influenciadores e 

utilizar suas habilidades ampliar a chances de sucesso do projeto, ver Figura 8. 

 

Segundo alguns autores (Bio, 1996; Catelli, 1997; Schein, 1992) os maiores 

influenciadores da cultura organizacional são os fundadores e as principais lideranças 

da empresa. Como definidores do modelo de gestão por deterem o poder máximo na 

empresa, impõem suas convicções pessoais, o seu jeito próprio de fazer as coisas 

acontecerem. (CROZATTI, 1998, p.8). 

 

 

Figura 8 – A cultura organizacional e os diversos influenciadores 

Fonte: BIO (1996 apud CROZATTI, 1998, p.8) 

 

Devido à globalização, a compreensão do impacto das influências culturais é 

fundamental em projetos que envolvem organizações diversificadas e locais ao redor 

do mundo. A cultura torna-se um fator crítico na definição do sucesso do projeto, e a 
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competência multicultural torna-se crítica para o gerente de projetos. (PMI, 2013, 

p.21). 

 

3.1.2 Comunicações organizacionais 

 

O processo de comunicação é a interação simbólica entre duas ou mais pessoas 

(CHAVES et al., 2013, p.26). A comunicação eficaz na organização está diretamente ligada 

com o sucesso de um projeto, principalmente em projetos globais. A necessidade de interagir 

com grupos heterogêneos, faz dessa habilidade ponto fundamental para superar desafios. 

Existem diversos fatores que podem comprometer a comunicação e estes podem ser 

chamados de barreiras da comunicação. Barreiras segundo Chaves et al. (2013, p.26), “são 

elementos que interferem e distorcem o processo de comunicação, dificultando ou impedindo 

o correto entendimento entre receptor e emissor” 

 

3.1.3 Maturidade em gerenciamento de projetos 

 

O conceito de maturidade em gerenciamento de projetos, está ligado à capacidade de 

uma organização gerenciar seus projetos com sucesso (PRADO, 2016, 259-263). Ver Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Níveis de maturidade e sucesso 
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Fonte: PRADO (2016, Kindle Location 268) 

 

 

Não importa a categoria de projetos executados em seu setor: se a maturidade atual 

está acima de 4, o nível de sucesso provavelmente estará acima de 80%. (PRADO, 

2016, 300-302). 

 

Altas performances em projetos são extremamente requisitadas nos dias de hoje, com 

isso, as empresas estão dando maior importância para os projetos em suas estratégias. Para 

atingir essa alta performance em projetos é necessário evoluir na maturidade. Ver Figura 10. 

 

 

Figura 10 – A evolução em direção à situação atual 

Fonte: PRADO (2016,  Kindle Location 336) 

 

Para atingir níveis de excelência, é necessário investir bastante tempo e esforço. Segundo 

Kerzner (2006, apud PRADO, 2016, 338-342), é preciso até 7 anos para se atingir o nível 5, 

partindo-se do nível inicial. Desta forma, ao atingir o nível de excelência as organizações se 

destacam perante seus concorrentes por serem mais competitivas e pelo fato que as outras 

organizações, levarão um longo período para alcançá-las.  
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Figura 11 – Em 2014, 12,7% das organizações brasileiras estavam nos diveis 4 e 5 

Fonte: Relatório Geral: Maturidade Brasil 2014, < www.maturityresearch.com > 

 

A Figura 11, mostra que um baixo percentual de empresas brasileiras já atingiu os níveis 

de maturidade 4 e 5. 

 

3.2  Processos de gerenciamento de projetos 

 

O Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 49) define os cinco grupos de processos de 

gerenciamento de projetos presentes em qualquer projeto. Ver Figura 12. 

 

• Grupo de processos de iniciação: Os processos executados para obter a autorização para 

iniciar um projeto ou fase. 

• Grupo de processos de planejamento: Os processos necessários para definir o escopo, 

detalhar objetivos e traçar estratégia de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais 

o projeto foi criado. 

• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o trabalho definido 

no plano de gerenciamento do projeto e atingir as especificações do projeto. 
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• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos requeridos para monitorar, 

analisar e controlar o avanço e desempenho do projeto, identificar quaisquer desvios que 

exigem mudanças e executa-las quando necessárias. 

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para finalizar todas as 

atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 

 

 

Para gerenciar projetos, devem ser desenvolvidos processos. Um processo é um 

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que visam, através da utilização do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, à obtenção de um conjunto 

previamente especificado de produtos, resultados ou serviços. (SOTILLE et al., 2014, 

p 29). 

 

Os processos visam responder as seguintes questões: 

 Quem são as partes interessadas? 

 O que deve ser produzido? 

 Por que devemos fazê-lo? 

 Quando será feito? 

 Onde será feito? 

 Quanto custará? 

 Como será feito? 
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Figura 12 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 50) 

 

3.3  Áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos 

 

Existem 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK (PMI, 2013, 

p.60), que são agrupados em 10 áreas de conhecimento distintas. Cada área de conhecimento 

trata de uma série de conceitos e atividades de áreas distintas de conhecimento. “Essas dez áreas 

de conhecimento são usadas na maior parte dos projetos, na maioria das vezes”. (PMI, 2013, 

p.60) 

 A utilização dessas áreas de conhecimento depende das características especificas de 

cada projeto. As áreas de conhecimento apresentadas no Guia PMBOK são: 

 

 Gerenciamento da integração do projeto; 

 Gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciamento do tempo do projeto; 

 Gerenciamento dos custos do projeto; 

 Gerenciamento da qualidade do projeto,  

 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 
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 Gerenciamento das comunicações do projeto; 

 Gerenciamento dos riscos do projeto; 

 Gerenciamento das aquisições do projeto; 

 Gerenciamento das partes interessadas do projeto; 

 

A Figura 13, representa os 47 processos de gerenciamento de projetos nos 5 grupos de 

processos de gerenciamento de projetos e 10 áreas de conhecimento. 
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Figura 13 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 61) 
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3.3.1 Gerenciamento da Integração do projeto 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 63), o gerenciamento da integração do projeto 

inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. 

A Figura 14 mostra a relação da gestão da integração com outras áreas de conhecimento 

dentro do gerenciamento de um projeto. 

 

 

Figura 14 – Relação da integração com outras áreas de conhecimento 

Fonte: MIAU PROJECT (2016) 

 

O gerenciamento da integração define onde e quando concentrar recursos e esforço, 

tratando problemas antes de se tornarem críticos e coordenando o trabalho visando sempre o 

sucesso do projeto (ESCRITÓRIO DE PROJETOS, 2016). 

 

http://miauproject.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/11/integracao.jpg
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Alguns aspectos a serem considerados: 

 Os processos de controle de mudanças estão alinhados com as diretrizes de 

controle de mudanças do PMO? 

 As metas e os objetivos do projeto estão evidenciados no plano do projeto? 

 Avaliar de maneira integrada qualquer necessidade de replanejamento. 

 Usar o plano de gerenciamento das comunicações para garantir informações 

disponíveis para as áreas necessárias. 

 

Os processos definidos no Guia PMBOK na área de gerenciamento de integração de 

projetos são apresentados na Figura 15. 

 

Figura 15 – Visão geral do gerenciamento da integração do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 65) 
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3.3.2 Gerenciamento do escopo do projeto 

 

O gerenciamento do escopo envolve processos necessários para garantir que o projeto 

inclua todo o trabalho necessário, e somete o trabalho necessário, para que seja completado com 

sucesso. (SOTILLE et al., 2014, p 19) 

A elaboração correta do escopo permite uma avaliação mais precisa do tempo de 

execução, custos, riscos e outros aspectos que podem influenciar no sucesso do projeto. 

Mudanças de escopo ao logo do projeto podem afetar negativamente as áreas interdependentes, 

devendo desta forma, serem evitadas (MOCHIN, 2015, p. 58-61) 

A Figura 16 fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento do escopo do 

projeto, que inclui o seguinte: 

 

 Planejar o gerenciamento do escopo: Determina as diretrizes de como o escopo será 

definido, validado e controlado. 

 Coletar os requisitos: Define como obter das partes interessadas as necessidades e 

requisitos para atender os objetivos do projeto. 

 Definir o escopo: Específica de forma detalhada o projeto e o produto. 

 Criar a EAP: Subdivide entregas e trabalhos do projeto. 

 Validar o escopo: Formaliza a aceitação das entregas do projeto. 

 Controlar o escopo: Monitora o andamento do escopo e gerencia mudanças realizadas. 

 

Desses processos, quatro pertencem ao grupo de planejamento e dois ao grupo de 

monitoramento e controle. 
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Figura 16 – Visão geral do gerenciamento do escopo do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p.106) 

 

3.3.3 Gerenciamento da tempo do projeto 

 

Primeiramente é preciso entender que o gerenciamento do tempo está ligado a diversas 

outas áreas de conhecimento. Segundo Moschin (2015, p. 94) o escopo, a estrutura 

organizacional, as ferramentas de controle de cronograma, a mão de obra utilizada e 

informações de aquisições, são algumas dessas áreas. 
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Existem diversos problemas relacionados a gerenciamento de projetos e muitos estão 

relacionados ao tempo. A verdade é que projetos atrasam e é extremamente difícil quantificar 

o real custo desse atraso. O atraso no projeto gera insatisfações, podendo significar perda de 

oportunidades ou até de mercado. (BARCAUI, et al., 2014, p.16). 

Muitas vezes gerenciamento de tempo é confundido com gerenciamento de cronograma. 

As ferramentas de controle de cronograma são extremamente poderosas, mas são de pouca valia 

quando os processos e os conceitos do gerenciamento de projetos não são utilizados. 

(BARCAUI, et al., 2014, p.17). 

 

O gerenciamento do tempo vai desde a definição de atividade, sequenciamento, 

definição de recursos por atividade, estimativa de duração e montagem até controle 

de cronograma. (BARCAUI, et al., 2014, p.17). 

 

O Guia PMBOK (PMI, 2013), define sete processos para o gerenciamento do tempo 

sendo seis deles do grupo de planejamento e um do grupo de controle e monitoramento. Esse 

fato mostra como o planejamento é extremamente importante para um gerenciamento eficiente 

do tempo. Ver Figura 17. 
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Figura 17 – Visão geral do gerenciamento do tempo do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 143) 

 

3.3.4 Gerenciamento dos custos do projeto 

 

O Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 193), define que o gerenciamento dos custos do projeto 

inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, 

gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. 
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Em alguns projetos, especialmente aqueles com menor escopo a estimativa e 

orçamento de custos estão tão firmemente interligados que podem ser vistos como um 

processo único que pode ser realizado por uma pessoa num período de tempo 

relativamente curto. (PMI, 2013, p. 193). 

 

Barbosa et al. (2014, p.25) diz que o custo de um projeto se baseia no planejamento de 

todas a atividades futuras, sequenciadas logicamente, de acordo com o ciclo de vida definido e 

consomem recursos de diversos tipos, ao logo do tempo.  

Durante a elaboração de estimativas, surgem incertezas relativas aos quantitativos de 

serviços, recursos, e outras atividades relacionadas ao projeto. Existindo incerteza, é possível 

que existam erros associados as estimativas. (MOSCHIN, 2015, p. 81) 

Um dos principais custos inerentes aos projetos são referentes aos recursos para 

completar as atividades. Deve-se também levar em consideração os custos subsequentes ao uso, 

como suporte ao produto ou projeto. (PMI, 2013, p.195) 

 

O gerenciamento dos custos do projeto deve considerar os requisitos das partes 

interessadas para gerenciamento de custos. As diferentes partes interessadas medirão 

os custos do projeto de maneiras diferentes em tempos diferentes. (PMI, 2013, p. 195). 

 

Segundo Kerzner (2003, apud Barbosa et al., 2014, p.28 e 29) existem algumas 

armadilhas que dificultam um bom gerenciamento de custo. São elas: 

 Má intepretação das especificações de projeto; 

 Escopo com omissões ou mal definido; 

 Cronograma pouco detalhado ou muito otimista; 

 Estrutura analítica de trabalho (EAP) pouco detalhada; 

 Falha na identificação e quantificação de riscos; 

 Falha no entendimento e contabilização dos tipos de custos; 
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Para evitar essas armadilhas o Guia PMBOK define quatro processos do gerenciamento 

de custos mostrados na Figura 18. Sendo três deles focados no planejamento dos custos e um 

relativo ao monitoramento e controle. 

 

 

Figura 18 – Visão geral do gerenciamento dos custos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 194) 

 

3.3.5 Gerenciamento da qualidade do projeto 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 227), “o gerenciamento da qualidade do projeto 

inclui os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas de 
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qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades 

para as quais foi empreendido”. 

O Guia PMBOK, sugere a utilização de políticas e procedimentos do sistema de 

gerenciamento da qualidade de forma contextualizada no projeto de forma suportar o processo 

de melhoria contínua. O gerenciamento da qualidade busca garantir os requisitos e 

especificações, do projeto e/ou produto, sejam cumpridos e validados. (PMI, 2013, p. 227) 

O Guia PMBOK aborda o tema da qualidade de forma compatível com a abordagem 

internacional do tema definida pela International Organization for Standardization, ISO. 

(ROCHA et al., 2014, p. 20) 

O conceito de qualidade é descrito na ISO 9000 como sendo, “o grau em que o conjunto 

de características inerentes atende aos requisitos”. O grau determina mesma funcionalidade 

requerida, porém com diferentes características. 

Segundo Slack, Johnston e Harrison (1997 apud Rocha et al., 2014, p.19) fazer algo com 

qualidade é fazer corretamente o que se pretende do projeto. Slack e colaboradores (1999 apud 

Rocha, et al., 2014, p.19) afirmam que “qualidade é a consistente conformidade com as 

expectativas dos consumidores”. 

As expectativas dos clientes tornam-se referenciais de qualidade. Desta forma o projeto 

deve procurar entender essas expectativas e transforma-las em entregas mensuráveis. (ROCHA 

et al., 2014, p.23) 

O Guia PMBOK define três processos para o gerenciamento da qualidade conforme 

Figura 19. 
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Figura 19 – Visão geral do gerenciamento da qualidade em projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 230) 

 

3.3.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos do projeto 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 255), o gerenciamento dos recursos humanos 

do projeto “inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto”. A 

equipe de projeto é formada pelas pessoas alocadas com papeis e responsabilidades definidas 

para realizar o projeto. Os membros da equipe possuem um conjunto de habilidades que serão 

utilizadas, durante um período definido, para a progressão do projeto.  

 

Embora os papéis e responsabilidades específicos para os membros da equipe do 

projeto sejam designados, o envolvimento de todos os membros da equipe no 

planejamento do projeto e na tomada de decisões pode ser benéfico. A participação 

dos membros da equipe durante o planejamento agrega seus conhecimentos ao 

processo e fortalece o compromisso com o projeto. (PMI, 2013, p. 255). 
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Nelson e Quick (2006, apud Baumotte, 2013, p. 19) apresentam os desafios para o 

gerente de projetos devido ao aumento da competitividade entre as empresas em nível mundial. 

 

 Globalizar as operações da organização para competir em âmbito global; 

 Gerenciar diversidades nas equipes de projetos; 

 Encorajar comportamento ético, atitudes positivas e integridade pessoal; 

 Avançar e implementar inovações tecnológicas no ambiente de trabalho. 

 

O Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 256), diz que gerenciar e liderar a equipe do projeto 

inclui, mas não se limita, a: 

 

 Influenciar a equipe do projeto.  O gerente de projetos influenciar, quando possível, 

fatores que podem impactar o projeto. Esses fatores incluem o ambiente da equipe, 

localizações geográficas dos membros da equipe, comunicações entre as partes 

interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais, exclusividade 

organizacional e outros fatores que podem alterar o desempenho do projeto. 

 Comportamento profissional e ético. A equipe de gerenciamento de projetos deve 

estar ciente, assumir o compromisso e garantir que todos os membros da equipe tenham 

um comportamento ético. 

 

O gerente de projetos possuí diversas responsabilidades durante o projeto, e para isso é 

requerido um conjunto de habilidades, gerenciais, administrativas e interpessoais. No entanto, 

por diversas vezes é exigido do gerente realizar diferentes papéis, que estão diretamente 

relacionados com as características do projeto, não estando muitas vezes esses descritos 

formalmente na sua função. (Baumotte et al., 2013, p. 41) 

Os papéis e responsabilidades do gerente de projetos são descritos na Figura 20. 
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Figura 20 – Visão geral do gerenciamento da qualidade em projeto 

Fonte: BAUMOTTE et al., (2013, p. 42) 

 

Um dos papéis importantes do gerente de projetos no que diz respeito ao gerenciamento 

de recursos humanos é o gerenciamento de conflitos. Filley (1975 apud Baumotte et al., 2013, 

p. 130, 131) identificou oito condições que podem conduzir equipes de projetos a conflitos. 

 

 Papéis ambíguos, em que os limites, autoridades e responsabilidades não estão claros; 

 Objetivos incompatíveis entre membros da equipe de projeto; 

 Problemas de comunicação, criando mal-entendidos; 

 Dependência de outra pessoa para realização de sua tarefa; 

 Especialização ou diferenciação, criando uma condição de conflito devido aos egos 

profissionais; 

 Necessidade de consenso para tomada de decisão; 

 Comportamento reativo a regras e regulamentos por parte de pessoas que não aceitam 

os limites impostos pelo gerente; 

 Conflitos anteriores inadequadamente resolvidos, que criam uma atmosfera de trabalho 

tensa, podendo gerar um conflito destrutivo. 

 

Para trabalhar esses fatores o Guia PMBOK define processos para trabalhar a gestão dos 

recursos humanos, que podem ser vistos na Figura 21. 
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Figura 21 – Visão geral do gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 257) 

 

3.3.7 Gerenciamento dos Recursos de Comunicação do projeto 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 287), “o gerenciamento das comunicações do 

projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam 

planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 

controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada”. A 

comunicação é parte fundamental no dia a dia dos gerentes de projetos, pois eles estão em 

constante contato com a equipe de projetos e as outras partes interessadas. A comunicação 
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eficaz estreita relações entre as diferentes partes interessadas do projeto, que podem ter 

diferenças culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas 

perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto, 

além de reduzir o risco de conflitos. 

Existem diversos desafios na comunicação que os gerentes de projetos têm que superar. 

Isso se deve principalmente a diversidade nas equipes de projetos. As barreiras relacionados a 

comunicação, conhecimento, comportamentais, organizacionais e técnicas são alguns 

exemplos. Essas barreiras na pratica funcionam como barreiras ao fluxo de informação durante 

o processo de comunicação no projeto (CHAVES et al., 2014, p.25 a 28). 

Segundo Chaves et al. (2014, p. 29 a 31) alguns cuidados devem ser tomados nas 

comunicações, o que aumentam as chances que elas sejam mais bem compreendidas, aprovadas 

e executadas. São alguns exemplos: 

 

 Definir o tipo de informação a ser partilhada com cada parte interessada; 

 Utilizar estilo de redação claro e objetivo; 

 Não omitir atrasos ou problemas enfrentados no projeto; 

 Manter canal aberto para esclarecimentos adicionais que se façam necessários; 

 Utilização eficaz da ferramenta do feedback. 

 

Os processos definidos pelo Guia PMBOK para o gerenciamento da comunicação são 

apresentados na Figura 22. 
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Figura 22 – Visão geral do gerenciamento das comunicações do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 288) 

 

3.3.8 Gerenciamento dos Riscos do projeto 

 

O conceito de risco na sua maior parte das vezes é somente associado a ameaças e não 

a ameaças e oportunidades, (Akintoye e Mac Leod, 1997; Ward e Chapman, 2003, apud JOIA 

et al., 2013, p. 28). 

Para RAZ e HILSON (2005, apud JOIA et al., 2013, p. 29), não existe consenso na 

literatura para definição de riscos em gerenciamento de projetos. Os autores apresentam três 

abordagens para o tema: 

 

 Riscos são eventos incertos com efeito negativo no projeto; 

 Riscos são eventos incertos que podem ter efeito positivo quando negativo no projeto; 

 Riscos são eventos incertos que trazem efeitos aos projetos. Esta última sem caracterizar 

tais efeitos em positivos ou negativos. 
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O Guia PMBOK, (PMI, 2013, p. 310) “o risco do projeto é um evento ou condição 

incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do 

projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade”. Neste conceito são caracterizados 

efeitos positivos e negativos além de relacionar os ricos a outras áreas de conhecimentos do 

PMBOK. Esta relação com outras áreas são chamadas de restrições, isto é, na ausência das 

mesmas, não haveria risco, elevando o grau de incerteza do projeto ao infinito, conforme Figura 

23, (JOIA et al., 2013, p. 30) 

 

 

Figura 23 – Relação restriçãp x incerteza em projetos 

Fonte:  JOIA et al., (2013, p. 30) 

 

Para Hillson (2009, apud JOIA et al., 2013, p. 31 e 32) os projetos não fracassam devido, 

a falta de teorias de gerenciamento, técnicas ou ferramentas, ou mesmo de profissionais 

qualificados. Uma das maiores razões do fracasso em projetos é o aparecimento de eventos não 

previstos, que causam desvios do planejamento inicial. 

Os projetos possuem características intrínsecas que os tornam arriscados, essas 

características são: 

 Características comuns: São características da própria natureza dos projetos, não 

podendo ser eliminadas sem alterá-lo (HILLSON, 2009, apud JOIA et al., 2013, p. 33). 

São exemplos: unicidade e complexidade do projeto, premissas e restrições, partes 

interessadas envolvidas. 

 



45 

 Planejamento impositivo: Em busca de vantagens estratégicas perante seus 

competidores as empresas procuram operar de forma mais eficaz e/ou implantando 

melhorias significativas em seus produtos/serviços (JOIA et al., 2013, p. 34). Para isso 

Hillson (2009, apud JOIA et al., 2013, p. 34) apresenta duas possibilidades: Executar 

melhorias incrementais, buscando melhoria contínua ou executar inovações radicais ou 

mesmo quebra de paradigmas. Ansoff (1990 apud JOIA et al., 2013, p. 35) diz que, 

“sendo um first-mover, é altamente arriscado, mas pode gerar grandes lucros ou 

prejuízos”. Por outro lado, implementar melhorias gradativas é menos impactante, o que 

representa menor risco, podendo geram pequenos lucros ou prejuízos (JOIA et al., 2013, 

p. 35). 

 

 Ambiência externa: Hillson (2009, apud JOIA et al., 2013, p. 35) cita que fatores 

externos também podem representar riscos aos projetos. Esses fatores externos podem 

ser: volatilidade do mercado, concorrência, requisitos não previstos, mudanças 

organizacionais e fatores políticos, sociais, econômicos ambientais e legais.  

 

Segundo Joia et al. (2013, p. 37), todo risco é composto por três elementos formadores 

que são: 

 

 O evento em si, causa-raiz do risco, assim como seu efeito; 

 Probabilidade associada a esse evento de risco; 

 Impacto do evento de risco no projeto. 

 

Para gerenciar os riscos o Guia PMBOK possui, seis processos, que visam aumentar a 

probabilidade de eventos positivos e reduzir a probabilidade de eventos negativos (JOIA et al., 

2013, p. 48 e 49). Ver Figura 24. 



46 

 

Figura 24 – Visão geral do gerenciamento do risco do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 312) 

 

3.3.9 Gerenciamento das Aquisições do projeto 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 357) “os processos de gerenciamento das 

aquisições do projeto envolvem acordos, incluindo contratos, que são documentos legais entre 

um comprador e um fornecedor”. 

 

 O objetivo do gerenciamento de aquisições é obter os materiais, equipamentos e 

serviços externos necessários ao projeto, de acordo com os parâmetros técnicos de 

desempenho, de qualidade, de prazos e de custos definidos quando da autorização do 

gerenciamento. (HUDSON, 1996, apud XAVIER et al., 2013, p. 23 e 24). 
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O contrato representa um acordo mútuo, que obriga, do ponto de vista legal, o fornecedor 

a oferecer algo de valor, e o comprador a fornecer um pagamento (PMI, 2013, p. 357). 

Desta forma o gerenciamento de aquisições pode ser visto sobre duas perspectivas: como 

comprador e como fornecedor. Pela ótica do comprador, os contratos de aquisição de produtos, 

serviços ou resultados visam obter recursos para a condução dos negócios. Pela ótica do 

fornecedor, esses contratos são oportunidades de negócios, consequentemente lucro (GARRET, 

2001, apud XAVIER et al., 2013, p. 23). 

 

Um dos principais aspectos no gerenciamento de projetos e, consequentemente, no 

gerenciamento de aquisições, é a gestão das partes interessadas. Isso acontece em 

função da quantidade de pessoas envolvidas e suas diferentes expectativas e desejos, 

aumentando significativamente a quantidade de canais de comunicação, além dos 

ricos envolvidos no gerenciamento de aquisições. (XAVIER et al., 2013, p. 37). 

 

A Figura 25 apresenta os quatro processos definidos no Guia PMBOK para o 

gerenciamento de aquisições. 
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Figura 25 – Visão geral do gerenciamento das aquisições do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 356) 

 

3.3.10 Gerenciamento das Partes Interessadas do projeto 

 

Segundo Valle et al. (2010, p. 113) “as partes interessadas são todas as envolvidas no 

projeto, que possam ser afetadas ou exercer alguma influência, positiva ou negativa, nos seus 

objetivos e resultados finais”. 

 

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. (PMI, 

2013, p. 391). 
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Para Valle et al. (2010, p. 113 e 114) podemos qualificar as partes interessadas em três 

tipos: 

 Patrocinadores (sponsor): investidores, diretores, superintendentes; 

 Participantes: gerente de projeto, equipe de projetos, fornecedores; 

 Externos: comunidade, mídia, família dos integrantes de projeto; 

 

Segundo Moschin (2015, p.53), “o que se busca é um equilíbrio entre as necessidades 

explícitas ou implícitas das partes interessadas. Qualquer desequilíbrio pode levar a resultados 

danosos no futuro”.  

 

O gerenciamento das partes interessadas também se concentra na comunicação 

contínua com as partes interessadas para entender suas necessidades e expectativas, 

abordando as questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes 

e incentivando o comprometimento das partes interessadas com as decisões e 

atividades do projeto. A satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada como 

um objetivo essencial do projeto. (PMI, 2013, p. 391). 

 

A Figura 26 apresenta os quatro processos apresentados no Guia PMBOK para 

gerenciamento das partes interessadas. 
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Figura 26 – Visão geral do gerenciamento das partes interessadas do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2013, p. 392) 

 

3.4 Principais problemas no gerenciamento de projetos 

 

Anualmente o PMI, Project Management Institute, através de suas representações no 

Brasil realiza uma pesquisa de abrangência nacional para identificar o alinhamento das 

organizações com as boas práticas de gerenciamento de projetos (CHAVES et al., 2014, p.35). 

Em 2012 os problemas mais frequentes em projetos, citados nas organizações são os 

apresentados na Figura 27. 
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Figura 27 – Problemas mais frequentes em projetos 

Fonte: PMSurvey (2012) 

 

Problemas relacionados a comunicação, tempo e escopo aparecem como os mais citados 

na pesquisa. 

Outros fatores importantes que aparecem na pesquisa do PMSurvey 2012 são as 

principais habilidades necessárias para gerenciar projetos e as principais deficiências dos 

gerentes de projeto. Ambas mostradas nas Figuras 28 e 29. 
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Figura 28 – Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas 
organizações 

Fonte: PMSurvey (2012) 
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Figura 29 – Principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 

Fonte: PMSurvey (2012) 

 

Com base nessa pesquisa é possível que identificar que o principal problema de projetos 

levantado naquele ano era relacionado a comunicação. Sendo que a principal habilidade 

necessária para gerenciar projetos e a principal deficiência dos gerentes de projetos também 

estão relacionadas a este tema. 

 

3.5 Benchmark em maturidade e agregação de valor no gerenciamento de projetos 

 

O estudo, Pulse of the Profession de 2015 do PMI, mostra que o passo para avançar em 

gerenciamento de projetos, e se tornar uma organização de alta performance, é focar no básico: 
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cultura, talento e processos. Segundo Pulse (2015, p. 9) em média somente 64% dos projetos 

alcançam o sucesso. 

O estudo Project Management Maturity & Value Benchmark de 2014 realizado pelo PM 

Solutions afirma que empresas com maior maturidade em projetos agregam maior valor aos 

projetos. A Figura 30 mostra essa relação, empresas de alta performance possuem um maior 

percentual em economia nos projetos assim como maior maturidade em gerenciamento de 

projetos,  

 

 

Figura 30 – Empresas mais maduras entregam maior valor 

Fonte: PM Solutions (2014, p.3) 

 

3.5.1 Cultura 

 

O relatório Pulse (2015, PMI), apresenta que as organizações mais eficientes 

reconhecem a necessidade de uma estrutura formal de gerenciamento de projetos, criando uma 

cultura que agrega valor. Para isso é necessário: 

 

 Completo entendimento do valor do gerenciamento de projetos; 

 Engajamento constante dos patrocinadores dos projetos; 
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 Alinhamento dos projetos às estratégias da empresa; 

 Possuir uma equipe com alta maturidade em gerenciamento de projetos. 

 

A Figura 31 apresenta um comparativo entre organizações no que diz respeito a cultura 

do gerenciamento de projetos. 

 

Figura 31 – Empresas de alta performance criam a cultura do gerenciamento de projetos 

Fonte: Pulse of Profession (2015, p.9) 

 

É possível notar as organizações de alta performance possuem de forma mais expressiva 

a cultura de gerenciamento de projetos, em comparação as organizações de baixa performance. 

A Figura 32 apresenta um comparativo do sucesso em projetos entre organizações que 

possuem ou não a cultura do gerenciamento de projetos. 

 

Figura 32 – Percentual de sucesso em projetos, foco cultura 

Fonte: Pulse of Profession (2015, p.9) 
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Nota-se que as organizações que possuem a cultura de gerenciamento de projetos em 

prática atingem um percentual de sucesso mais elevado em comparação às que não a praticam. 

 

3.5.2 Talento 

 

O relatório Pulse (2015, PMI, p. 10 e 11), diz que um fator chave para promover uma 

cultura que valoriza o gerenciamento de projetos é entender a importância dos talentos nas 

organizações. O relatório afirma que as organizações que investem em desenvolvimento e 

treinamento, atingem uma performance superior em projetos, executam as estratégias com mais 

sucesso e tornam-se organizações de alta performance. As organizações de alta performance 

tendem a focar significativamente mais em: 

 

 Gerenciamento de talentos; 

 Treinamentos contínuos; 

 Transferência formal e efetiva de conhecimento. 

 

A Figura 33 apresenta um comparativo das organizações com foco em gerenciamento 

de talentos e a Figura 34 apresenta um comparativo do sucesso em projetos das organizações 

que aplicam ou não o gerenciamento de talentos. 

 

 

Figura 33 – Empresas de alta performance focam no gerenciamento de talentos 
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Fonte: Pulse of Profession (2015, p.11) 

 

Figura 34 – Percentual de sucesso em projetos, foco talento 

Fonte: Pulse of Profession (2015, p.11) 

 

3.5.3 Processos 

 

O relatório Pulse (2015, PMI, p. 11 e 11), afirma que é possível verificar ano após anto 

que as organizações se beneficiam com a maturidade dos processos de gerenciamento de 

projetos, e que esses processos levam ao sucesso. O estudo também revela que organizações de 

alta performance suportam o gerenciamento de projetos através de: 

 

 Utilização de práticas padronizadas de gerenciamento de projetos 

 Alto alinhamento dos projetos com as estratégias da empresa 

 

A Figura 35 apresenta um comparativo indicando que organizações de alta performance 

possuem maior foco em processos. 
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Figura 35 – Empresas de alta performance focam em processos 

Fonte: Pulse of Profession (2015, p.12) 

 

A Figura 36 apresenta um comparativo do sucesso em projetos das organizações que 

possuem ou não foco em processos. 

 

 

Figura 36 – Percentual de sucesso em projetos, foco processos 

Fonte: Pulse of Profession (2015, p.12) 
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3.5.4 Maturidade 

 

O relatório Benchmark (PM Solutions, 2014, p.4) a maturidade em projetos é medida 

para entender como pode-se melhorar os processos de gerenciamento de projetos para atingir 

melhores resultados nos negócios. A relação entre o valor entregue e a maturidade dos 

processos é crítica para organizações que dependem de projetos para atingir suas estratégias. 

Ainda segundo o estudo de Benchmark (PM Solutions, 2014, p.4), as organizações têm 

atingido melhores performances ao desenvolver a maturidade em projetos. O percentual de 

melhoria em projetos alinhados com os objetivos do negócio subiu 37%, houve uma redução 

de 29% em projetos que falharam, a satisfação do cliente subiu 26%, projetos entregues com 

valor abaixo do orçado subiram 23% e a produtividade aumentou 21%. 

O relatório de Benchmark (PM Solutions, 2014, p. 4) também compara os resultados das 

organizações de alta performance ao elevar o nível de maturidade em projetos em relação as 

organizações de baixa performance. Redução de projetos fracassados 38% contra 10%, redução 

de custos por projeto 26% contra 6%, projetos entregues com custo abaixo do orçado 32 % 

contra 7%, projetos entre antes do prazo 24% contra 7%, melhora na produtividade de 34% 

contra 8%, aumento na satisfação do cliente de 40% contra 19%. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como parte da análise da situação do gerenciamento de projetos na equipe de Service 

foram realizadas entrevistas formais e informais com gerentes, aplicados questionários 

referentes aos problemas mais frequentes e realizada uma pesquisa de maturidade setorial.  

As entrevistas e questionários sobre problemas frequentes foram direcionadas aos 

gerentes de venda de peças sobressalentes, projetos de melhorias e contratos de terceirização 

de manutenção, e também aos gerentes de assistência técnica.  

A pesquisa de maturidade setorial foi aplicada a 80 colaboradores da área de Service, 

que estão divididos em dois grandes grupos: Vendas e Field Service (Assistência Técnica de 

Campo). A equipe de Vendas corresponde a maior parte dos colaboradores, atingindo quase 

70% do total do grupo. 

A pesquisa ficou disponível para os colaboradores entre os dias 05 de julho de 2016 a 

14 de outubro de 2016. No entanto, a adesão à pesquisa de maturidade foi baixa, sendo que 

apenas 36% dos colaboradores responderam ao questionário.  Destes 36%, a equipe de Vendas 

representou 55,2% e a de Field Service 44,8%, conforme mostrado na Figura 37. 

 

 

Figura 37 – Divisão da equipe Vendas vs. Equipe de campo 

Fonte: Autoria própria 

 

Outro fator importante é o percentual de funcionários que responderam com até 5 anos 

de trabalhando na empresa, cerca de 62%, conforme Figura 38. Por mais que o percentual que 
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respondeu a pesquisa seja baixo em relação ao universo de funcionários, sabe-se que nos 

últimos 5 anos houve uma alta rotatividade de colaboradores na equipe de Service.  

 

 

Figura 38 – Tempo trabalhando na organização 

Fonte: Autoria própria 

 

Alguns colaboradores alegaram que não achavam que o gerenciamento de projetos se 

aplicava diretamente às atividades que eles realizavam, por isso não responderam à pesquisa. 

Outros informaram falta de tempo para o preenchimento da pesquisa, uma vez que o 

questionário era extenso, modelo de maturidade Prado – MMGP. 

Esse tipo de visão mostra que a cultura de gerenciamento de projetos não é enraizada na 

organização. Na revisão bibliográfica foram apresentados estudos que comprovam que a cultura 

de gerenciamento de projetos estando presente agrega valor aos projetos realizados pelas 

empresas. Para isso, as estratégias da organização devem estar alinhadas com esse propósito, 

assim como a alta gerência deve promover e engajar essas culturas em seus colaboradores. 

Outro fator que os estudos comprovam ser extremamente importante para o sucesso de 

projetos e, consequentemente, agregar valor aos mesmos é a necessidade dos processos e 

procedimentos serem padronizados e de conhecimento de todos da organização, para que sejam 

colocados em prática. 

Na pesquisa realizada foi verificado que a 62% não conhecem o Direction Handbook, 

que é o procedimento global da organização. Por outro lado, o procedimento local de 

operacionalização do Service, o Way to Operate, é conhecido por 62% dos colaboradores. Outro 
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fator importante é a utilização da ferramenta ComPass, que funciona como banco de dados de 

todas as propostas de venda, relatórios de serviços, por 72% da equipe. Por esses números pode-

se verificar que é necessário divulgar de forma mais intensa os procedimentos e ferramentas na 

área de Service. Os gerentes entrevistados afirmaram durante a entrevista que é necessário que 

todos os colaboradores tenham conhecimento dos procedimentos aplicados à área de Service.  

Para que o gerenciamento de projetos funcione é necessário que a alta gerência esteja 

comprometida e essa política esteja alinhada à estratégia da organização. No entanto, é 

necessário que no nível operacional os líderes estejam engajados e busquem constantemente a 

máxima aderência por parte de suas equipes. Os entrevistados acreditam que treinamentos 

constantes referentes aos procedimentos e processos sejam extremamente importantes para as 

equipes mantenham-se atualizada e desvios de comportamento ou falhas nos processos possam 

ser identificadas para que haja melhoria contínua. 

Em relação à maturidade em gerenciamentos de projetos o resultado da maturidade 

setorial de Service foi de 2,2, utilizando o modelo Prado – MMGP. Esse resultado aponta para 

uma maturidade fraca, conforme Figura 39. 

 

Figura 39 – Avaliação da maturidade 

Fonte: PRADO (2016, Kindle Location 1349) 

 

Na Figura 11 já apresentada na revisão bibliográfica é possível verificar que 51% das 

empresas brasileiras estão nessa faixa de maturidade. O questionário de maturidade e as 

respostas obtidas estão apresentadas nos Anexos 1 e 2. 
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Durante as entrevistas foi identificado um fato que causou impacto no gerenciamento de 

projetos e consequentemente na maturidade da equipe: a ausência da figura do gerente de 

projetos dedicado aos projetos Service. No passado o gerente de projetos pertencia ao 

departamento de projetos atendendo na maioria das vezes projetos capitais e sendo 

compartilhado com os projetos de Service. Isso criou uma desconexão do gerenciamento de 

projetos e os colaboradores de Service, que agora tende a desaparecer com o apontamento de 

um gerente de projetos exclusivo para projetos Service. 

Outro fator importante tratado nas entrevistas foi ausência da equipe de Field Service 

durante o planejamento pré-vendas. Por diversas vezes novos projetos surgem por 

oportunidades de negócio identificadas durante atendimentos da equipe de Field Service. Desta 

forma é de fundamental importância a participação dessa equipe no planejamento pré-vendas. 

Por ser uma equipe altamente técnica, ela possui uma visão bastante detalhada das necessidades 

de cada projeto, uma vez que possivelmente já executaram um projeto similar no passado. Esse 

olhar da equipe de campo na fase anterior ao fechamento das vendas poderá contribuir na 

definição de escopo, análise de riscos, elaboração de cronograma, entre outros pontos. Um dos 

entrevistados sugere que a equipe de Field Service crie uma posição de coordenação, que além 

de outras funções seria responsável por trabalhar juntamente com vendas neste planejamento 

inicial. 

A posição de coordenador de Field Service também poderia trabalhar no monitoramento 

e controle de projetos Service. Um dos entrevistados sugere a segmentação dos projetos em três 

tamanhos: pequenos, médio e grandes, e a delegação do monitoramento e controle dos projetos 

de pequeno e médio porte para o coordenador de Field Service. Hoje os projetos definidos como 

grandes já realizam uma análise de risco, sem a participação da equipe de Field Service na 

maioria das vezes, e possuem uma estrutura de controle mais bem definida, pois utilizam o 

software Baan para controle de horas, custos entre outros. Para os projetos de menor porte 

criam-se centros de custos onde todos os custos são alocados sem que haja um detalhamento e 

controle dos mesmos.  

Atualmente uma análise detalhada dos custos do projeto só é feita quando o mesmo foge 

da janela de margem esperada. Então, se um projeto erra no quantitativo de horas, mas ainda 

atinge a margem desejada, isso não é avaliado. Isso impede que esses equívocos sejam 

corrigidos em um próximo projeto. Um dos entrevistados lembra que o projeto do lean 

manufacturing, em implementação na empresa, foca na margem e em custo por baixa qualidade 

dos projetos Service. 
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Outra questão levantada durante as entrevistas foi a necessidade de um canal de 

comunicação bem definido durante os projetos. As ferramentas de kick off meeting e leassons 

learned, já vêm sendo utilizadas, porém as mesmas não são implementadas em todos os projetos 

e, muitas vezes, não englobam todos os envolvidos. 

Segundo os entrevistados é necessário revisar o procedimento way to operate e também 

deve-se avaliar a criação de um guideline para que alguns itens sejam verificados antes do início 

do processo de vendas, para garantir a análise de todos os fatores importantes do gerenciamento 

de projetos, verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos e garantir o envolvimento de 

todos os colaboradores que participarão do projeto desde seu momento inicial. Os 

procedimentos devem estar alinhados com a realidade e o dia a dia da equipe de Service e não 

podem comprometer a produtividade da equipe. As mudanças nos processos e procedimentos 

devem acompanhar as necessidades que, nos dias de hoje, são mais frequentes principalmente 

devido à forte concorrência.  

Quando apresentado os problemas mais frequentes em projetos da pesquisa PMSurvey 

2012, Figura 27 já apresentada, aos entrevistados, os mesmos foram questionados se os 

problemas listados também eram compartilhados nos projetos de Service na sua organização. 

Todos os entrevistados responderam que os projetos em sua organização apresentam os mesmos 

problemas. Alguns destes foram citados em maior destaque, como: 

 

 Definição correta de escopo; 

 Comunicação; 

 Estimativas de risco e custos incorretas; 

 Retrabalho em função da qualidade do produto. 

 

Apesar dos problemas serem conhecidos pela gerência, mais de 50% dos colaboradores 

que responderam ao questionário, classificaram entre bom e ótimo o gerenciamento de projetos 

realizado na equipe de Service, Figura 40. Isso reforça o fato de que falta maturidade e 

treinamento no que diz respeito a gerenciamento de projetos. 
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Figura 40 – Tempo trabalhando na organização 

Fonte: Autoria própria 

 

Conhecendo os principais problemas é possível criar um plano de ação para trata-los. A 

revisão do way to operante, e uma possível criação de um guideline como foi proposto por 

alguns pode ser o caminho para realizar essas mudanças. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os processos de gerenciamento de projetos da 

equipe de Service, apresentar as boas práticas e propor melhorias. 

Foi realizado um diagnóstico dos processos e procedimentos utilizados pela equipe de 

Service para gerenciamento dos projetos, desta forma foi possível conhecer os tipos de projetos 

e a metodologia de gerenciamento dos mesmos. O guia PMBOK foi utilizado como referência 

de boas práticas de gerenciamento de projetos. Também formam apresentados estudos 

mostrando como um bom gerenciamento de projetos e uma equipe com alta maturidade podem 

aumentar a performance e agregar valor em projetos. 

Durante as entrevistas com gerentes de projetos foi possível identificar que alguns 

ajustes na metodologia de projetos e na forma que a liderança trata o assunto de gerenciamento 

de projetos precisam ser realizadas. Os principais problemas enfrentados pela organização são 

os mesmos de outras empresas no brasil. A maturidade setorial da equipe de Service, ficou 

dentro da média brasileira, e precisa ser trabalhada para que a equipe se torne um time de alta 

performance. 

Os gerentes do Service entendem que precisam tratar o gerenciamento de projetos de 

forma mais enfática para que haja aderência e engajamento da equipe, e que a concorrência no 

mercado está forçando mudanças na maneira de gerenciar os projetos na organização.  

Sendo assim, se a gerência trabalhar os fatores que são os pilares para atingir o sucesso 

em projetos: cultura, talento e processos, atacar os problemas que já são conhecidos e elevar a 

maturidade da equipe, melhores resultados em projetos serão obtidos. 
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6. DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

 

Baseado na análise dos resultados pode-se verificar a necessidade de ações para 

melhorar o gerenciamento de projetos. Sendo assim os resultados serão discutidos com a 

gerência buscando gerar ações alinhadas com as diretrizes da empresa para atingir esse objetivo. 

A empresa se mostrou comprometida em melhorar o gerenciamento de projeto durante a 

divulgação da estratégia do próximo triênio. 

Será importante revisar alguns procedimentos locais de forma facilitar as interfaces 

tendo em foco as boas práticas de gerenciamento de projetos. Após a revisão as equipes deverão 

ser treinadas para que todos tenham conhecimento e possam aplicar os novos processos em suas 

funções. 

Uma outra ação que poderia ser realizada seria a divulgação de resultados reais de 

projetos que foram afetados por boas práticas de gerenciamento de projetos. Isso permite que 

todos os colaboradores enxerguem de forma prática o resultado de suas ações 
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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. 

 

 
 

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. 
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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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 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. 

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. 
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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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ANEXO 2 

 

Respostas do questionário aplicado a equipe de Service 
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