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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar através de pesquisa teórico-empírica, a 
possibilidade de adoção das Boas Práticas recomendadas pelo guia PMBOK publicado pelo 
PMI pelas micro e pequenas empresas brasileiras em seus processos de gerenciamento de 
projetos. Apesar das dificuldades e das características peculiares deste tipo de empresa, sua 
disposição em adotar as técnicas, ferramentas e métodos sugeridos através dos chamados 
métodos ágeis de gerenciamento de projetos mostrou-se bastante positiva. Essa disposição é 
dada pelo fato do reconhecimento pelas empresas de que os métodos ágeis de gerenciamento 
de projetos podem auxiliá-las a aumentar o seu nível de competitividade e de qualidade nos  
seus produtos finais ofertados. O estudo demonstra que a utilização de metodologias ágeis, 
vem de encontro às expectativas e à realidade das pequenas empresas, tendo sido 
desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira realizada através do levantamento 
bibliográfico dos principais temas relacionados ao gerenciamento de projetos através dos 
métodos ágeis e a realidade das micro e pequenas empresas brasileiras. A segunda etapa 
contemplou o estudo de caso, onde duas empresas de segmentos específicos - 
desenvolvimento de sistemas e construção civil - foram avaliadas em relação à sua 
maturidade em gerenciamento de projetos e tiveram seus projetos acompanhados ao terem 
incluídos em seus processos, métodos ágeis ainda que de forma parcial. Os resultados do 
presente estudo comprovaram a aplicabilidade das metodologias ágeis pelas micro e pequenas 
empresas bem como a influência do nível de maturidade em gestão de projetos como um fator 
relevante para que a adoção destas metodologias ocorra de modo mais efetivo. 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos. Boas práticas. Pequenas empresas. 

Metodologias ágeis. 

    



Abstract 

The purpose of the present study is to identify through theoretical-empirical research, the 
possibility for Brazilian small business to adopt PMI PMBOK’s best practices at their project 
management process. Despite their difficulties and peculiar characteristics, their intention to 
adopt such technics, tools and suggested methods known as agile methods were quite 
positive. This intention is given by the fact that companies recognize how the agile methods 
of project management can help them to increase their level of competitiveness and final 
product quality. The study demonstrate that the adoption of agile methods by small business 
and was developed in two fases, the first of which made of bibliographic research of the main 
themes related to agile project management methods and of Brazilian small business reality. 
The second fase, consisted of a study case where two companies of specific segments - 
software development and civil construction - were evaluated according to their project 
management maturity and had their project tracked after including agile methods in their 
process, even thought it was not fully implemented. The results have proven applicability of 
agile methodologies by small business as well as the influence of its project management 
maturity level as a relevant factor so that the adoption of such methods occur in an more 
effective way. 

 Key Words: Project Management. Best practice. Small business. Agile methodology. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação do tema 

  

 O gerenciamento de projetos, já utilizado de modo mais habitual pelas grandes 

empresas em todo o mundo (Araujo et all, 2001) passa a ser também objeto de estudo para 

aplicação em empresas de menor porte e que não raramente não possuem a cultura e a 

maturidade necessárias para a implantação do gerenciamento de projetos como uma forma de 

implantar e melhorar processos  e obter assim resultados mais favoráveis em seu dia a dia. 

 Com o cenário político e econômico atualmente vivenciado por nosso país, as 

empresas percebem a necessidade de melhorar seus processos e reduzir seus custos de 

operação mantendo-se competitivas diante da concorrência (Carvalho & Azevedo, 2013). 

Com isso, a gestão de projetos ganha espaço por proporcionar através de diretrizes claras, 

formas de tornar o gerenciamento de projeto um aliado no ganho da efetividade empresarial, 

proporcionando melhoria  no desempenho empresarial (Romano, 2003). 

 O presente trabalho baseia-se no desafio da aplicação de boas práticas de 

gerenciamento de projetos, de modo simplificado, às micro e pequenas empresas do mercado 

nacional. 

 Os desafios econômicos encontrados pelas micro e pequenas empresas tornam-se um 

desafio a parte à condução deste estudo. Entretanto, micro e pequenas empresas podem ser 

favorecidas pela aplicação das boas práticas utilizadas no gerenciamento de projetos e que 

encontramos replicadas no guia PMBOK do Project Management Institute (PMI). O maior 

desafio porém, consiste em avaliar a aplicação destas boas práticas e realizar as adaptações 

necessárias para que fatores como a não informação, o despreparo formal e a resistência 

natural às mudanças, inerentes à este porte de organizações, não impeçam a utilização do 

gerenciamento de projetos de modo eficaz (Mello, 2007). 

 Com características peculiares, as micro e pequenas empresas no Brasil, demandam 

um estudo aprofundado dos níveis de gerenciamento atuais aplicados ao setor, bem como o 

conhecimento de soluções disponíveis que muitas vezes, inclusive em setores diversos ao 

estudado, estão baseadas em processos de inovação e na maturidade em gerenciamento de 
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projetos das empresas e que no caso das micro e pequenas empresas são ainda deficitários ou 

até mesmo ausentes (Moreira, 2004).  

1.2 Formulação do problema de pesquisa 

 Diante do cenário acima exposto e através dos estudos teórico-empíricos apresentados 

a seguir, pode-se afirmar que uma empresa de pequeno porte ou com baixa maturidade em 

gestão de projetos, normalmente não dispõe de estrutura, cultura organizacional ou até mesmo 

pessoal qualificado para adotar e fazer uso das tradicionais metodologias de gestão de 

projetos baseadas nas boas práticas de gerenciamento de projetos propostas pelo PMI através 

do guia PMBOK. Diante disso, o problema de pesquisa aqui proposto pode ser definido 

como:  

De que forma as boas práticas do gerenciamento de projetos propostas pelo PMI através 

do guia PMBOK, podem ser aplicadas de modo simplificado por empresas de pequeno 

porte ou com baixa maturidade em gerenciamento de projetos? 

1.3 Objetivos: geral / específicos 

 Buscando-se atingir o objetivo geral  de verificar se as boas práticas de gerenciamento 

de projetos propostas pelo PMI através do guia PMBOK são aplicáveis à empresas de 

pequeno porte e/ou com baixa maturidade em gestão de projetos faz-se necessário verificar os 

objetivos específicos a seguir: 

- Apresentar e analisar metodologia de avaliação de maturidade em gerenciamento de 

projetos; 
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- Apresentar e analisar metodologias simplificadas de gerenciamento de projetos; 

- Propor o uso de metodologia simplificada de gerenciamento de projetos aderente às 

melhores práticas propostas pelo PMI e que sejam compatíveis com empresas de pequeno 

porte e/ou baixa maturidade em gerenciamento de projetos. 

1.4 Hipóteses de pesquisa 

 As hipóteses elencadas abaixo servirão como um direcionamento ao presente trabalho, 

podendo ao final do mesmo serem corroboradas de modo total ou parcial ou ainda não 

corroboradas de acordo com os resultados obtidos. As hipóteses estabelecidas para estes 

estudo são: 

• Hipótese 01: É possível a adoção de boas práticas de gerenciamento de projetos propostas 

pelo PMI através do guia PMBOK em empresas de pequeno porte ou em empresas com 

baixa maturidade em gerenciamento de projetos; 

• Hipótese 02: Empresas de pequeno porte apresentam baixa maturidade em gerenciamento 

de projetos. 

1.5 Justificativa e relevância 

  

 A aplicação das boas práticas em gestão de projetos proposta pelo PMI através do guia 

PMBOK, além das constantes pesquisas realizadas pelo Instituto, traz inúmeros benefícios e 

crescentes resultados para os mais variados tipos de organização. Setores como os da indústria 

farmacêutica e de software comprovam o quão aplicável são as boas práticas estabelecidas 

bastando apenas adaptá-las à realidade de cada setor. Outro exemplo vem da indústria da 
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construção civil, onde estudos anteriores propuseram adaptações para que as boas práticas 

pudessem ser utilizadas com sucesso (Silva, 2005).  

 Entretanto, para a realidade da micro e pequena empresa brasileira, que não raramente 

dispõem de poucos recursos para o entendimento e aplicação das boas práticas, esta adaptação 

faz-se ainda mais necessária (Terribili Filho, 2011). Com este propósito, o presente trabalho 

busca apresentar à estas empresas o uso das boas práticas de gerenciamento de projetos e com 

isso fomentar o aumento do nível de maturidade em projetos das mesmas, potencializando 

ainda a sua capacidade competitiva e de geração de resultados. 

1.6 Metodologia utilizada 

 O presente estudo apresenta metodologia de pesquisa de natureza aplicada sendo a 

abordagem da pesquisa realizada, qualitativa de cunho exploratório por buscar compreender 

um problema através do formato de levantamento bibliográfico com posterior utilização do 

instrumento metodológico de estudo de caso.  

 Em relação ao delineamento da pesquisa, serão utilizados dados secundários, pelo 

levantamento bibliográfico através de livros, artigos, teses e publicações acadêmicas variadas 

e também serão coletados dados primários através do estudo de caso (Gil, 2010). 

 O estudo de caso foi escolhido por se tratar de um delineamento adequado à 

investigação de um fenômeno  dentro de seus contexto real (Creswell, 2010). 
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1.7 Estrutura do trabalho 

 O presente estudo apresenta como estrutura de trabalho 05 capítulos, a saber: 

• Introdução: capítulo onde são apresentados o tema, problema de pesquisa, objetivos geral e 

específicos necessários aos desenvolvimento do trabalho, além da justificativa e relevância 

do mesmo, a metodologia a aplicada com a determinação do instrumento metodológico e 

ainda a especificação da estrutura do trabalho; 

• Desenvolvimento: neste capítulo a revisão bibliográfica é apresentada buscando abranger os 

temas relevantes ao levantamento de informações secundarias necessárias para o 

embasamento e comprovação ou não das hipóteses geradas. Neste capítulo os temas a serem 

pesquisados são o conceito e a delimitação do que são micro e pequenas empresas no 

Brasil; o que é o gerenciamento de projetos e para que se destina; PMBOK e as boas 

práticas recomendadas pelo PMI; o que é a maturidade em gerenciamento de projetos e o 

que a determina; metodologias simplificadas de gerenciamento de projetos que podem vir a 

ser utilizadas pelas micro e pequenas empresas; 

• Estudo de caso: apresentação do estudo caso realizado junto à duas empresas de pequeno 

porte; 

• Conclusões: apresentação das conclusões relativas ao estudo realizado;  

• Possíveis desdobramentos: neste capítulo são realizadas as recomendações às pesquisas 

futuras que possam tratar do assunto exposto ao longo deste trabalho. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão bibliográfica 

 O presente capítulo tem como objetivo expôr de modo objetivo os principais temas 

abordados neste trabalho como o conceito de pequena empresa e de projetos, as boas práticas 

segundo o PMBOK, a maturidade em gerenciamento de projetos, além das principais 

metodologias simplificadas de gerenciamento de projetos. 

2.1.1 Conceituação e delimitação de micro e pequenas empresas no Brasil 

  

 Segundo dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2015), o Brasil 

possui 10,3 milhões de micro e pequenas empresas no Supersimples. Grande concentração 

delas na região sudeste (50%), nordeste (19%) e sul (18%). Juntas estas micro e pequenas 

empresas representaram nas compras públicas até julho de 2015 o valor de R$ 10,78 bilhões 

de reais (SIASG, julho/15). Estes dados demonstram claramente a importância das micro e 

pequenas empresas na economia brasileira. Não apenas sendo fornecedor do próprio Estado, 

as micro e pequenas empresas representam a capacidade de absorção de boa parte da mão de 

obra trabalhadora, sendo assim a maior responsável atual pela geração de renda, chegando a 

representar até 88% de toda a mão de obra empregada do varejo nacional (CNC, 2000). 

 Os empreendedores ligados  às micro e pequenas empresas, tem no Brasil um terreno 

fértil, assegurados inclusive pela própria Constituição Federal de outubro de 1988, Parágrafo 

único do Artigo 170, onde se lê que “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei”.  

 Entretanto, o despreparo e a característica do empreendedorismo por necessidade 

afetam diretamente a sobrevivência destas empresas no mercado. Segundo dados do ECINF/
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IBGE e SEBRAE em 2003, 31,1% das pessoas que empreenderam tiveram como principal 

motivador o fato de estarem desempregados e não terem encontrado novo emprego. A mesma 

pesquisa mostra que apenas 8,4% dos empreendedores apresentavam experiência nas áreas 

em que atuavam. 

 Em 2006 a Lei Geral, conhecida ainda como Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, foi instituída pela Lei Complementar Federal 123/2006. Seu 

objetivo é assegurar o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, buscando assim 

fomentar o seu desenvolvimento e melhorar a sua competitividade no mercado nacional. 

 Segundo A Lei Geral, microempresa é a que apresenta receita bruta anual de até R$ 

360.000,00 enquanto a pequena empresa apresenta receita bruta anual entre R$ 360.000,00 até 

R$ 3.600.000,00. Para o SEBRAE, além do faturamento, o número de funcionários também é 

importante para a classificação das micro e pequenas empresas e por isso utiliza a 

classificação do IBGE para fins bancários e de exportação, sendo: 

- Na indústria: 

- Microempresa: até 19 funcionários 

- Pequena empresa: de 20 a 99 funcionários 

- No comércio e no segmento de serviços: 

- Microempresa: até 9 funcionários 

- Pequena empresa: de 10 a 49 funcionários 

 Outro grande benefício que a Lei Geral proporciona, está diretamente associado à 

desburocratização do processo de registro e legalização das empresas. Da mesma maneira, o 

regime tributário adotado para a micro e pequena empresa também foi alterado de modo a 

simplificar o recolhimento de oito impostos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 

CSLL;  PIS/PASEP; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;  Contribuição Patronal Previdenciária – CPP; 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; Imposto sobre Serviços de 

Qualquer  Natureza - ISS),  em uma única guia do chamado SIMPLES. Ainda dentro dos 

benefícios fomentados pela Lei Geral estão a simplificação das relações de trabalho, o 
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estímulo ao associativismo, maior acesso ao crédito, além de estímulos à inovação e acesso 

facilitado à justiça. 

 Segundo dados do SEBRAE, em maio de 2016 o faturamento médio apresentado pelas 

micro e pequenas empresas no Brasil ficou em R$ 27,8 mil, o que mostra uma queda de 7,3% 

se comparado com o mesmo período do ano de 2015. A Figura 1 traz o faturamento médio e a 

mediana da MPEs no período de maio de 2015 à maio de 2016: 

Figura 1 - Faturamento Médio e Mediana (em milhares de reais)  

Fonte: SEBRAE/2016 

 Ainda segundo o SEBRAE e a FIPE, em junho de 2016 foi registrado o maior índice 

de confiança dos pequenos negócios do ano. Este índice demonstra as expetativas dos 

empresários e pode ser utilizado como um sinalizador sobre o andamento da economia. O 

índice leva em consideração ainda o ISA - Índice de Situação Atual e o ISE - Índice de 

Situação Esperada que também foram identificados como os melhores índices no mês de 

junho de 2016. 

 Abaixo, a Figura 2 mostra como estão distribuídos os Índices de Confiança dos 

Pequenos Negócios no Brasil em relação ao porte das empresas pesquisadas: 
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Figura 2 - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios por Porte de Negócio 

Fonte: SEBRAE/FIPE - 2016 

 Em relação ao gerenciamento de projetos,  as pequenas empresas podem e devem fazer 

uso deste instrumento para obter maior competitividade, ajustando e controlando melhor os 

custos e recursos envolvidos, reduzindo assim os riscos presentes em suas atividades. 

Contudo, Turner et al (2009), afirmam que apesar das pequenas empresas também precisarem 

fazer uso do gerenciamento de projetos, para muitas o modelo tradicional de gerenciamento 

torna-se ineficiente por falta de estrutura e controles adequados à sua realidade. No capítulo 

2.1.5 do presente trabalho, serão abordadas metodologias simplificadas de gerenciamento de 

projetos que podem ser mais adequadas à realidade da micro e pequena empresa brasileira. 
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2.1.2 O gerenciamento de projetos 

 As micro e pequenas empresas costumeiramente aplicam de modo equivocado o termo 

projetos em seu dia a dia. Muitos determinam como projetos sua próprias metas de 

crescimento, dificultando assim o entendimento da real importância do gerenciamento de 

projetos. 

 Alguns pontos podem ser determinados como essenciais para que uma atividade venha 

a ser definida como um projeto. A primeira característica é a temporalidade da atividade. Todo 

projeto possui data de início e data de término bem estabelecidas, diferenciando-se desta 

forma das atividades contínuas (Kerzner, 2002). O projeto estabelece-se ainda de forma 

progressiva, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento muitas informações podem ser 

incorporadas aumentando o grau de conhecimento sobre a atividade a ser desenvolvida e 

gerando ainda um resultado único (Keeling, 2002). 

Alguns autores complementam ainda o conceito de projetos atrelando à ele o atendimento aos 

prazos, custos e à qualidade do produto ou serviço  produzido (Menezes, 2008). 

 O Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) define em sua publicação PMBOK 

(2013) o termo projeto como sendo "Um conjunto de atividades temporárias que são 

realizadas em grupo e buscam  produzir um produto, serviço ou resultado únicos”. 

 Ainda segundo o guia PMBOK (PMI, 2013) o gerenciamento de projetos é a  

“aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto   

afim de atender aos seus requisitos”. Para que o gerenciamento de projetos ocorra de modo 

satisfatório é imprescindível determinar quais serão as partes interessadas no projeto e suas 

responsabilidades independentemente da maneira como os projetos tenham surgido na 

organização, seja por uma demanda legal, pela adaptação à uma inovação tecnológica, pela 

demanda existente no mercado ou simplesmente por uma questão estratégica da empresa ou 

ainda, como mais comumente acontece, pela solicitação direta de um cliente.  

 O gerenciamento de projetos é baseado na aplicação de conhecimentos específicos, nas 

habilidades dos stakeholders envolvidos, no uso correto de ferramentas e técnicas que 
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promovam assim o atendimento do propósito para o qual o projeto está sendo executado 

(Xavier, 2011). 

 Segundo o guia PMBOK em sua 5ª edição, atualmente dez áreas do conhecimento 

estão envolvidas no gerenciamento de qualquer projeto e que quando bem gerenciadas 

aumentam as chances de sucesso do projeto. As dez áreas do conhecimento são: 

• Gerenciamento da integração do projeto: nesta área de conhecimento os processos que 

integram o gerenciamento de um projeto são descritos. Os processos são o desenvolvimento 

do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e do Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), 

gerenciamento da execução, monitoramento e controle do trabalho do projeto, realização do 

controle integrado de mudanças e o encerramento do projeto. 

• Gerenciamento do escopo do projeto: nesta área os processos envolvidos garantem que 

apenas os trabalhos realmente necessários são incluídos para que o projeto seja concluído 

com sucesso. 

• Gerenciamento do tempo: Os processos envolvidos nesta área de conhecimento estão 

direcionados ao cumprimento dos prazos do projeto: definição das atividades, sequencia das 

atividades, estimativa dos recursos de cada atividade, duração prevista de cada atividade, 

criação e controle do cronograma. 

• Gerenciamento dos custos do projeto: esta área de conhecimento busca descrever os 

processos relativos ao planejamento, estimativa, orçamento e controle de todos os custos 

envolvidos no projeto, garantindo assim que o projeto seja finalizado dentro do orçamento 

previamente aprovado. Os processos desta área envolvem a estimativa dos custos, 

determinação do orçamento e o controle dos custos. 
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• Gerenciamento da qualidade: Esta área do conhecimento envolve padrões e normas de 

qualidade estabelecidas para seu cumprimento ao longo do projeto, garantido assim que o 

projeto seja entregue de acordo as exigências iniciais de qualidade estabelecidas. Os 

processos envolvidos nesta área envolvem o planejamento, a realização e o controle da 

qualidade. 

• Gerenciamento de recursos humanos: esta área do conhecimento determina em seus 

processos, a organização e o gerenciamento da equipe do projeto, estabelecendo o perfil da 

equipe, hierarquias envolvidas, responsabilidades, além do treinamento e desenvolvimento 

da equipe envolvida no projeto. Os processos desta área incluem o desenvolvimento do 

plano de recursos humanos, a mobilização da equipe do projeto, seu desenvolvimento, 

gerenciamento e desmobilização. 

• Gerenciamento da comunicação: seus processo envolvem desde a geração até a 

disseminação correta das informações, passando pela melhor maneira de coletar as 

informações e armazená-las até que possam ser disponibilizadas de modo correto e 

oportuno. Os processos envolvidos nesta área de conhecimento passam pela identificação 

das partes interessadas em cada tipo de informação, o planejamento e a distribuição das 

informações, gerenciamento das expectativas das partes envolvidas e o reportar do 

desempenho. 

• Gerenciamento de riscos: nesta área do conhecimento riscos são identificados, analisados e 

planejados de modo a determinar sua criticidade e sua probabilidade de ocorrência, além do 

estabelecimento de estratégias e ações a serem tomadas para cada provável risco. Os 

processos envolvidos nesta área de conhecimento são o planejamento do gerenciamento de 

riscos, sua identificação, análises qualitativas e quantitativas dos riscos, planejamento de 

resposta a cada risco e monitoramento e controle. 
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• Gerenciamento das aquisições: nesta área, além do gerenciamento dos contratos com 

fornecedores, toda a compra e aquisição de produtos e serviços necessários ao 

desenvolvimento do projeto são realizados. Seus processos incluem o planejamento, 

realização, administração e encerramento das aquisições necessárias. 

• Gerenciamento das partes interessadas: os stakeholders são as partes interessadas e que 

estão diretamente envolvidas no projeto, por isso esta área envolve todos os processos para 

que sejam gerenciadas todas as partes envolvidas e afetadas pelo projeto. 

2.1.3 PMBOK - Boas práticas 

 O guia PMBOK teve sua primeira versão publicada em 1996, graças ao trabalho de 

voluntários de diversas área de atuação. O guia, publicado pelo PMI, atualmente em sua 5ª 

edição, não tem a pretensão de ser uma forma engessada de utilização de modelos padrão de 

gerenciamento de projetos. Ao contrário, por não posicionar-se como uma metodologia, deixa 

em aberto a forma como as boas práticas ali elencadas serão aplicadas por cada empresa ou 

profissional da área de projetos. Muito disseminado por todo o mundo, o guia PMBOK 

permite aos profissionais da área de gestão de projetos acesso à uma série de indicações e 

técnicas, além da terminologia adequada. Muitos porém, classificam o seu uso como 

burocrático e excessivamente moroso. É importante então salientar que o guia PMBOK deve 

ser utilizado com a adequação necessária à cultura da empresa e levando em consideração 

ainda o nível de maturidade da mesma em relação ao gerenciamento de projetos. A utilização 

das boas práticas pode ser implantada de forma gradual, fazendo uso de suas técnicas, de suas 

ferramentas e de seus conceitos. Fundamental ainda é a preparação da equipe e sua 

qualificação para o bom entendimento e aplicação de cada um das áreas de conhecimento 

envolvidas no gerenciamento de projetos. Boas práticas não significam necessariamente que 

todas as técnicas descritas, habilidades e ferramentas devam ser utilizadas em todos os 
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projetos. Cada projeto deve ser analisado de forma particular  para que só então seja decidido 

quais e como serão serão aplicadas as boas práticas sugeridas (PMI). 

2.1.4 Maturidade em gerenciamento de projetos 

 Se as empresas globalmente tem atuado baseadas em projetos e se quase um terço de 

toda economia mundial é gerada a partir de projetos (Prado, 2010), fica nítida a importância 

que o conhecimento e a aplicabilidade correta dos projetos em uma organização são 

fundamentais. Segundo Kerzner (2006), cada vez mais um número maior de empresas busca 

aumentar a sua agilidade e ganho de eficiência em operações através da adoção do 

gerenciamento de projetos. 

 Porém, mesmo com este crescente número de empresas a adotar o gerenciamento de 

projetos, é preciso avaliar o grau de maturidade destas empresas, ou seja, quão preparadas 

estão para realmente alcançarem o sucesso em seus projetos. O grau de maturidade em gestão 

de projetos é medido através do uso de instrumentos que identificam e quantificam 

numericamente como é a aplicação da gestão de projetos no dia a dia da organização e como 

isso impacta nos resultados alcançado e no estabelecimento de um plano de crescimento. Para 

a maioria das organizações o maior desafio está em gerenciar de modo eficiente seus projetos, 

atentando aos custos e aos prazos estabelecidos (Prado, 2010). 

 Atualmente não há um modelo estabelecido que seja consenso entre autores e 

empresas como sendo o ideal para que o grau de maturidade em gestão de projetos de um 

empresa possa ser medido. Há entretanto, alguns modelos que se destacam como sendo os 

mais utilizados. Dentre eles podemos citar CMM desenvolvido pela Universidade Carnegie-

Mellon, OPM3 do PMI que utiliza um classificação diferente dos demais modelos por adotar 

a classificação em valores percentuais e não em níveis, e os modelos baseados em cinco 

níveis: 

• PMMM - Project Management Maturity Model de Harold Kerzner 

• CBP - Center for Business Practices 
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•  Framework ESI 

• Modelo de Berkeley 

• SEI: Capability Maturity Model Integration  

• ESI: International Structure for Projects 

• Prado-MMGP 

Figura 3 - Níveis de  Maturidade e Sucesso  1

Fonte: Prado, 2010 

 Para o presente trabalho, adotaremos o uso do modelo Prado-MMGP por já estar 

consolidado junto à realidade das diversas empresas brasileiras no qual foi aplicado. Com 

apenas 40 questões, torna-se mais simples em sua aplicação e permite sua utilização para o 

estabelecimento de um plano de crescimento. 

 O modelo Prado-MMGP lançado em 2002 é conhecido como o Modelo Setorial ou 

Departamental e como o nome o define, pode ser aplicado a setores isolados de uma 

organização. Este modelo permite avaliar o grau de maturidade em gestão de projetos atingido 

pela empresa avaliada. O autor ao criar o modelo mais simplificado e direcionado aos setores 

de um empresa, proporcionou maior adesão ao modelo por mostrar-se mais simples se 

 Conforme se atinge o nível de maturidade 5, o índice de sucesso se aproxima de 100% 1

(Prado, 2010)
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comparado à outros modelos existentes, sem deixar de ser confiável e fornecendo resultados 

coerentes. 

2.1.4.1 Níveis e Dimensões do Modelo Prado-MMGP  

 O modelo Prado-MMGP está estruturado em 5 níveis e 6 dimensões (Prado, 2010 - pg. 

36 e 46): 

Níveis do Modelo Setorial: 

• Nível 1: Inicial 

 Neste nível o gerenciamento de projetos é determinado a partir de iniciativas isoladas, 

sem nenhuma metodologia aplicada que acaba por comprovar o desalinhamento entre os 

objetivos da empresa e os projetos por ela executados. Neste nível os índices de sucesso são 

muito baixos e há resistência e questionamentos a respeito da adoção de uma metodologia de 

gerenciamento de projeto. 

• Nível 2: Conhecido 

 Neste nível há um preparo ainda embrionário sendo desenvolvido às pessoas 

envolvidas com a área de projetos. Porém não há ainda uma padronização, apesar de já se 

notar um aumento na qualidade apresentada em projetos. Neste nível há a difusão de 

conhecimentos através de treinamentos e já é possível notar melhora nos índices de sucesso. 

• Nível 3: Padronizado 

 Neste nível a padronização de um modelo de gerenciamento de projetos já é visto, 

assim como o uso de recursos que possibilitam maior controle e agilidade. A informatização 

já está presente e a estrutura organizacional é implantada, inclusive com a criação do 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP). A melhoria em relação ao sucesso alcançado 

nos projetos já é significativa. 
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• Nível 4: Gerenciado 

 Neste nível o aperfeiçoamento iniciado no nível 3 é aprimorado. Já é possível o 

gerenciamento de múltiplos projetos e o conhecimento já está consolidado entre os gerentes 

de projeto. Os índices de sucesso são bastante representativos. A metodologia utilizada está 

totalmente alinhada aos negócios da organização 

• Nível 5: Otimizado 

 O nível de excelência é atingido e a empresa passa a atingir índices de sucesso em seus 

projetos, muito próximos de 100%. Com o domínio do conhecimento e das técnicas há a 

otimização dos processos de custos, prazos, escopo e qualidade. 

Dimensões do Modelo Setorial: 

• Competência Técnica e Contextual para Gerenciamento de Projetos 

• Uso de metodologia 

• Uso de informatização 

• Uso de estrutura organizacional adequada 

• Alinhamento estratégico 

• Competência Comportamental 

A Figura 4 representa como as seis dimensões podem ser encontradas no cinco níveis em 

momentos diversos: 
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Figura 4 - Níveis e Dimensões de Maturidade 

Fonte: Prado, 2010 - pg.26 

2.1.4.2 Maturidade e sucesso 

 Segundo Prado (2010), a maturidade global média das empresas brasileiras pode ser 

classificada como média-baixa o que pode ser analisado como um bom resultado levando-se 

em consideração o pouco tempo que a gestão de projetos passou a ser adotada na rotina das 

empresas brasileiras. Abaixo pode-se ver um quadro comparativo da maturidade global 

atingida pelas empresas brasileiras nos anos de 2005, 2006, 2008, 2010 e 2012 onde se 

conclui que a média de maturidade Brasil pode ser dita como sendo de 2,61 para as empresas 

da iniciativa privada,  2,18 empresas do Governo com administração direta, 2,35 empresas do 

Governo com administração indireta e 2,63 para as empresas do terceiro setor. 
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Figura 5  - Evolução dos níveis de Maturidade  2

Fonte: Pesquisa Maturidade em Gerenciamento de Projetos, 2012 

 Em relação à área de atuação, as empresas brasileiras que apresentam melhores índices 

de maturidade, segundo a pesquisa de 2012, são as empresas de consultoria com nível 2,96 de 

maturidade, seguida pelas empresas de metalurgia e siderurgia com índice de 2,88 e Saúde 

com índice de 2,79. Abaixo a Figura 6 apresenta os ramos de negócios utilizados na pesquisa: 

 

 2007,2009 e 2011 não houve pesquisas2
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Figura 6 - Maturidade por área de atuação das organizações -2012 

Fonte: Pesquisa Maturidade em Gerenciamento de Projetos, 2012 

2.1.5 Metodologias simplificadas de gerenciamento de projetos 

 O guia PMBOK traz as sugestões do que deve ser feito mas não como deve ser feito e 

por isso não se caracteriza como um metodologia. Visto por alguns autores como CRUZ, 

2013 como o principal ponto fraco do PMBOK.  

O micro empresário apresenta dificuldade em aplicar as sugestões à sua realidade e por não 

haver um modo a ser seguido, muitas vezes o PMBOK é visto como muito moroso e 

engessado. 
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 Como característica das micro empresas, a agilidade na tomada de decisões e na 

execução das tarefas, pode vir a ser um grande complicador à imputação de boas práticas 

sugeridas pelo PMBOK. 

 Assim, o método framework ágil pode vir a ser uma forma de agregar ao dia a dia 

destas micro e pequenas empresas um auto gerenciamento mais dinâmico, com maior 

possibilidade de adaptação às suas demandas e à sua realidade, tornando assim mais versátil e 

mais aceitável a sua aplicação. 

 É imprescindível porém, manter áreas como custos, aquisições, riscos, orçamento e 

qualidade em foco mesmo que o modelo ágil de gerenciamento não tenha estes ponto como 

corriqueiros nos controles das fases de pré e pós projeto. (Cruz, 2003). 

Com o lançamento do Manifesto Ágil em 2001, uma nova forma de gerenciamento de 

projetos era oficialmente estabelecida por dezessete praticantes da teoria iterativa incremental. 

2.1.5.1 Os conceitos de agilidade 

 Após ganhar grande popularidade entre os profissionais da área de tecnologia da 

informação, outras áreas passaram a perceber as vantagens em aplicar o método ágil à seus 

projetos. Se para o gerenciamento de projeto tradicional a entrega total do projeto é um 

requisito para que o produto entregue possa ser reconhecido como o mais alto nível dos 

objetivos estabelecidos pelo projeto, o método ágil reduz o período das entregas além de 

aumentar a pontualidade das entregas.  

 Mudanças de requisitos são mais facilmente identificadas e adaptadas às alterações que 

possam ocorrer de acordo com a necessidade do negócio. Há ainda a participação mais 

interativa e contínua do cliente ao longo do projeto, o que aumenta a percepção positiva 

relativa às entregas realizadas.  

 O time envolvido também tem sua satisfação aumentada ao longo de cada sprint do 

desenvolvimento do projeto e participando mais ativamente das etapas do projeto, 
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principalmente as relacionadas ao brainstorming e kickoff do mesmo (Chin, 2004). O papel do 

gerente de projetos passa a ser de facilitador e não mais de controlador total do projeto (Chin, 

2004) e é fundamental para que o nível de desempenho da equipe permaneça alto ao longo de 

todo o projeto.  

2.1.5.2 Métodos e Frameworks Ágeis 

 Como dito anteriormente neste trabalho, o guia PMBOK editado pelo PMI, reúne as 

boas práticas em gerenciamento de projetos, elencando  técnicas, ferramentas e processos que 

são indicados para utilização em busca do sucesso de um projeto. Porém, o PMBOK não 

estipula um metodologia a ser utilizada para que estes resultados satisfatórios sejam atingidos. 

Isso demanda da equipe que irá realizar o projeto uma maturidade em relação ao uso destas 

boas práticas e isso pode impactar diretamente no tempo de envolvimento e implementação 

do projeto bem como nos índices de sucesso alcançados. 

 As metodologias de gerenciamento ágeis vieram para preencher esta lacuna de 

direcionamento que o PMBOK deixa. Isso não significa que o uso de uma metodologia ágil 

venha para substituir as boas práticas. Ela vem sim para facilitar o entendimento e a 

aplicabilidade destas na realidade de empresas, por exemplo, de pequeno porte, que percebem 

como muito morosas e excessivamente recheadas de etapas o gerenciamento tradicional de 

projetos. 

 Por isso, com o surgimento do Manifesto Ágil em 2001 não apenas a área de 

tecnologia da informação se beneficiou com o uso das metodologias ágeis. Diversas empresas 

passaram a utilizar estas metodologias e algumas tornaram-se ainda mais populares. O 

Quadro 1 mostra quatro das principais metodologias ágeis utilizadas pelas empresas e suas 

características principais: 
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Quadro 1 - Metodologias ágeis  

Fonte: Organizado pelo autor 

Autores Ano Pontos principais

Scrum Schwaber e Beedle (2002) - Abordagem iterativa e 
incremental baseado em time-
boxes e backlogs de estórias 

- busca otimizar previsibilidade e 
controle de riscos 

- baseado na teoria de controle de 
processos empíricos 

- apresenta 3 pilares: 
Transparência, Inspeção e 
Adaptação 

- Equipe formada por Product 
Owner, Time e Scrum Master

Basic Methodware Carlos Magno da 
Silva Xavier, Luiz 
Fernando da Silva 
Xavier

(2006) - Utiliza o Mapa de Processo - 
Roadmap: Iniciar, Panejar, 
Executar, Monitorar e Encerrar 

- Versão simplificada da 
Methodware desenvolvida pela 
Beware Consultoria Empresarial

Kanban Tapichi Onho (1940) - Método visual 
- Utiliza Pull Systems 
- Busca o ritmo sustentável de 

produção 
- Busca evitar atrasos (delay), 

gargalos de produção 
(bottlenecks) e excesso de 
estoques (overstocking) 

- desenvolvido para controlar o 
processo produtivo e para 
implementação Just In time na 
linhas de produção da Toyota no 
Japão.

PM Canvas José Finocchio Jr. (2013) - Método visual 
- Utiliza conceitos da neurociência 
- Inspirado no Business Model 

Canvas 
- Utiliza conceitos de Design 

Thinking 
- Ferramenta colaborativa
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2.1.5.3 Scrum 

 O Scrum tem sido apontado como uma dos mais populares frameworks ágil de gestão 

de projetos, principalmente na área de desenvolvimento de software. Utilizado em diversas 

empresas nacionais, tem como característica o fato de ser iterativo, ou seja utilizar ciclos 

repetitivos, curtos e incrementais, ou seja, que vão sendo adotados ou corrigidos ao longo do 

processo e de focar na entrega de valor de um negócio no menor tempo possível (Cruz, 2013). 

 O método Scrum foca seus esforços quase que exclusivamente na etapa de execução 

dos projetos o que o faz realmente muito mais ágil. Entretanto, para manter esta agilidade, o 

Scrum acaba por não atentar a algumas etapas que antecedem o projeto ou até mesmo 

sucedem o seu desenvolvimento e isso pode ser caracterizado como um dos seus pontos 

fracos. Estes pontos fracos podem ser supridos com o uso conjunto das boas práticas sugerido 

pelo PMBOK. 

 A equipe ou time Scrum é composta pelo Product Owner, pelo Time e pelo Scrum 

Master. É papel do Product Owner definir, priorizar e manter o backlog do projeto, ou seja as 

características, melhorias, funções e demais informações que formam o produto a ser 

entregue. O Time é essencialmente reduzido e apresenta características multifuncionais além 

de ser auto-gerenciável. O Scrum Master é a figura responsável por fazer com que os 

princípios do Scrum possam ser compreendidos e aplicados de modo plenos pelo Time Scrum, 

seu principal papel é de facilitador para o Time Scrum. 

  

2.1.5.3.1 Ciclo de Vida Scrum 

 O ciclo de vida Scrum é essencialmente formado pelos Sprints que podem ser 

definidos como um evento time-boxed, com duração variável entre 2 e 4 semanas e possuem 

um objetivo muito bem determinado. A lista conhecida como Product Backlog traz todas as 

funcionalidades a serem desenvolvidas e implementadas, às quais a equipe envolvida decide o 

que será capaz de desenvolver ao longo de cada Sprint. Essa decisão normalmente é tomada 
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em reuniões de curtíssima duração chamadas de Daily Scrum e que normalmente acontecem 

no início de cada dia. Assim, é possível equalizar as informações sobre o que foi desenvolvido 

no dia anterior e estabelecer as ações do dia que se inicia. Abaixo, a Figura 7 representa o 

Ciclo de Vida Scrum: 

Figura 7 - Ciclo de Vida Scrum 

Fonte: Imagem da Internet - autor desconhecido 

 Assim, podemos listar como principais artefatos Scrum, o Product Backlog que é 

mantido pelo Product Owner e consiste em uma lista de tudo que é necessário ao produto; o 

Sprint Backlog itens selecionados pelo Time Scrum a serem executados no Sprint atual; 

Incremento de Produto que representam os itens do Product Backlog que foram finalizados 

durante o Sprint. (Cruz, 2013) 
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2.1.5.4 Basic Methodware 

 A Basic Methodware pode ser definida como uma versão simplificada da metodologia 

Methodware desenvolvida pela Beware Consultoria em 2004. Por ser simplificada e com uma 

abordagem mais prática é mais comumente utilizada por empresas que desenvolvem projetos 

de pequeno e médio porte.  

 Com apenas 13 processos é organizada de acordo com o mapa de Processos ou 

Roadmap  que possui as seguintes etapas de Início, Planejamento, Execução, Monitoramento 

e Controle e Encerramento que utilizam o ciclo PDCA. Apesar de ser uma metodologia mais 

simplificada, ela não deixa de abordar as 10 áreas do conhecimento previstas no guia 

PMBOK. Abaixo, na Figura 8 pode ser vista a representação do Mapa de Processos e sua 

distribuição no ciclo PDCA: 

Figura 8 - Mapa de Processos da Metodologia Basic Methodware 

Fonte: Xavier, 2011  
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 Na etapa de Início, o processo fundamental a ser adotado é a formalização da abertura 

do projeto. Essa formalização é dada pelo Termo de Abertura do Projeto (TAP). É neste 

documento que o que o gerente do projeto é determinado bem como a autorização para que 

disponha dos recursos necessários para que o projeto seja bem sucedido. Algumas 

informações são fundamentais no TAP como: justificativa para o projeto, seus objetivos e 

metas, o seu escopo, o gerente do projeto e seu nível de autoridade além dos prazos e custos 

envolvidos.  

 Na etapa de Planejamento, oito processos podem ser listados: 

- Identificação dos envolvidos: os stakeholders são definidos de acordo com o projeto. 

Pessoas, grupos ou até mesmo organizações que possam estar envolvidos direta ou 

indiretamente no desenvolvimento do projeto. Os stakeholders mais comuns são listados 

por Xavier (2011) como sendo: gerente do projeto, cliente, membros da equipe, 

representantes da organização executora, patrocinador ou sponsor, usuário e fornecedores. 

- Planejamento do Escopo e Qualidade:  mesmo já tendo sido exposto na etapa Inicial, o 

escopo deve agora ser mais detalhado para que possa ser aprovado pelo cliente e/ou 

sponsor. A principal função desta etapa é limitar o trabalho que será realizado. A Estrutura 

Analítica do Projeto ou como é mais conhecida, EAP representa este escopo detalhado e é 

onde fica claramente especificado o que será entregue pelo projeto.  Em relação à qualidade 

dois pontos devem ser considerados: a qualidade do que será entregue e do próprio 

gerenciamento do projeto. Para isso, é necessário que esteja claro no escopo as necessidades 

que irão interferir no nível de qualidade do projeto. 

- Planejamento das respostas aos riscos: Segundo o  guia PMBOK, é possível definir risco em 

projetos como sendo “um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito 

positivo ou negativo nos objetivos de um projeto”. Assim, o principal objetivo desta etapa 

consiste em identificar, analisar e tornar mínimos os riscos negativos enquanto potencializar 

os riscos positivos ou favoráveis que possam ocorrer durante o projeto. Desta forma é 

possível determinar as ações que serão tomadas quando os riscos forem identificados. 
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- Planejamento das comunicações: como em qualquer outra área de atuação humana, a 

comunicação é fator de grande relevância e importância. Adotar uma comunicação clara e 

concisa sem deixar de abordar os pontos relevantes é um desafio a ser vencido ao longo de 

todo o projeto.  Entre os envolvidos, é preciso definir qual o tipo de informação será 

disponibilizada, à quem, com qual periodicidade e de que maneira isso ocorrerá. 

- Planejamento de tempo e de recursos: na EAP do projeto as atividades devem estar 

decompostas de acordo com as entregas previstas. Para o melhor acompanhamento das 

entregas e de suas atividades marcos podem ser determinados servindo como pontos de 

controle (milestones). Também nesta etapa é importante determinar os tipos de tarefa 

(predecessoras ou sucessoras) e o relacionamento entre elas. Todos os recursos necessários 

a cada tarefa devem ser elencados para que então se possa realizar  a estimativa de duração 

de cada uma delas. Com estes dados é possível então montar o cronograma que após 

aprovado passa a ser chamado de cronograma base, baseline ou de referência e servirá 

como quesito para avaliação do desempenho ao longo de todo o projeto. 

- Planejamento de aquisições: nesta etapa é possível fazer uso do mapa de aquisições  que é o 

documento que alinha a necessidade de aquisições, sejam elas de bens ou serviços, as 

contratações necessárias e o cronograma estipulado para o projeto. É importante ainda 

salientar que dentro do gerenciamento de aquisições, além do que, quanto e quando realizar 

as aquisições para o projeto, a administração dos contratos e seus encerramentos também 

são contempladas. 

- Planejamento de custos: a estimativa de custos envolvidos em um projeto deve considerar 

todos os custos envolvidos de forma direta ou indireta. Mesmo que o recurso já esteja 

disponível, é preciso estipular o seu custo em relação ao projeto. As três formas de analise 

de custos comumente usadas são: estimativa paramétrica, estimativa bottom-up e estimativa 

análoga. 

- Aprovação do Plano do Projeto: o Plano do Projeto é o documento formal aprovado pelo 

cliente e/ou pelo sponsor do projeto e que se torna então a referência para como será 

medido o sucesso do projeto, durante sua execução e na sua conclusão. É importante que o 

Plano de Projeto traga descrito ainda como eventuais mudanças ao longo do projeto poderão 
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ser solicitadas, como será realizada a aprovação da alteração solicitada e como poderá ser 

feita a análise dos impactos provenientes da mudança.  

 Na etapa de gerenciamento e execução do Plano do Projeto o papel do gerente do 

projeto torna-se fundamental. Cabe a ele a determinação do andamento e da otimização dos 

recursos e a prioridade a ser dada a produtos e serviços a serem realizados no projeto. A 

utilização do parâmetro de Pareto , é recomendada, podendo auxiliar na tomada de decisões 3

levando em consideração custos, riscos e a importância dos produtos e serviços envolvidos no 

projeto. Cabe ainda ao gerente do projeto a autorização para a realização de tarefas e a 

comunicação com os stakeholders. 

 A checagem do trabalho do projeto é a etapa onde o Plano de Projeto aprovado pelo 

cliente e/ou sponsor torna-se indispensável. A comparação entre o plano e o resultado real 

deve ser acompanhado pelo período de tempo estipulado. Todo o andamento do projeto deve 

ser comunicado através de documento apropriado, denominado como Relatório de 

Desempenho.  

 Distorções ou mudanças que surjam durante o processo de checagem do trabalho são 

tratados na etapa de correção de distorções. As distorções dizem respeito a qualquer desvio 

relativo a qualquer área de conhecimento envolvida no projeto enquanto as mudanças podem 

ser tanto positivas quanto negativas, inclusive sendo solicitadas por qualquer stakeholder, por 

isso é necessário que o processo e controle destas mudanças já esteja estipulado previamente 

no Plano de Projeto. 

 A última etapa diz respeito ao encerramento do projeto, o qual se dá ao ser 

comprovado que o escopo do projeto foi entregue em sua totalidade. Novamente a 

formalização junto ao cliente é necessário, assim como o registro do feedback tanto do cliente 

quanto da própria equipe do projeto. O encerramento do projeto é concluído após o 

encerramento de todos os contratos a ele vinculado e o registro das lições apreendidas 

também é recomendado, preservando assim o aprendizado decorrente de todo o projeto. 

Aplicando Pareto, 20% dos produtos e serviços serão responsáveis por 80% do sucesso do 3

projeto (Xavier, 2011) 



!  30

2.1.5.5 Kanban 

 O Kanban pode parecer um método extremamente simples de gerenciamento de 

processos e realmente ele é. Como o nome mesmo sinaliza, Kanban é um processo formado 

por cartões  que procura expor de modo transparente o andamento de uma atividade. Através 

deste sinal visual é possível saber se um novo trabalho pode ser iniciado ou se o trabalho 

anterior ainda não foi finalizado. Assim, é possível visualizar o fluxo de trabalho total, 

dividindo as atividades em cartões que são expostos em painéis de acompanhamento 

(Anderson, 2010) 

 Assim como o sistema Scrum, o Kanban é um sistema de produção puxado (Pull 

System) onde os requisitos da lista de backlog são puxados pela equipe que decide a 

quantidade e quando estará comprometida com determinada tarefa, assim, fica fácil expor 

gargalos ou criar folgas onde os gargalos de produção não existam. Como no Scrum, o 

Kanban é baseado na otimização empírica e busca a continuidade dos processos. O Kanban é 

considerado um dos métodos mais ágeis e a sua resposta à mudanças costuma ser bastante 

rápida, podendo adicionar novos itens sempre que houver capacidade disponível. (Kmiberg e 

Skarin, 2009) 

 No Kanban não há papéis discriminados como no Scrum (Product Owner, Time e 

Scrum Master) e três etapas são claramente definidas em sua implantação (Mariotii, s.d.): 

• a visualização dos processos de modo simples e claro 

• limitação do trabalho que se encontra em processo, também conhecido na linguagem de 

gestão de processo como WIP (work in Progress) 

• gerenciamento do tempo da atividade durante as etapas do projeto até a sua entrega (lead 

time) 

 Outra característica marcante do Kanban é que pode ser facilmente ser incorporado a 

outros métodos ágeis que estejam sendo utilizados pela empresa, implementando assim 

conceitos de mudanças através de uma técnica visual rápida e simples. 
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2.1.5.6 Project Model Canvas 

 O Project Model Canvas (PMC) é mais um método ágil de gerenciamento de projetos 

que tem se tornado bastante popular entre as empresas. Criado pelo professor José Finocchio 

Jr. em 2013 e inspirado no Business Model Canvas de Alexander Osterwalder (2010), utiliza 

conceitos da neurociência e do gerenciamento de projetos em uma linguagem visual bastante 

simplificada baseada no conceito de Design Thinking.  4

É considerada uma ferramenta colaborativa, que trabalha a cocriação entre os stakeholders  

onde é possível traçar vários cenários a respeito do plano de projeto, de uma maneira rápida e 

bastante intuitiva.  

A FIGURA 9 ilustra o modelo do Project Model Canvas: 

Figura 9 - Project Model Canvas 

Fonte: Finocchio, 2013  

 Design thinking é uma abordagem que busca a solução de problemas de forma coletiva e 4

colaborativa, em uma perspectiva de empatia máxima com seus stakeholders - https://
endeavor.org.br/design-thinking-inovacao/

https://endeavor.org.br/design-thinking-inovacao/
https://endeavor.org.br/design-thinking-inovacao/


!  32

 O PMC pode ser dividido em cinco grupos de perguntas formados de acordo com as 

áreas contempladas: 

• Por quê? - Justificativas, Objetivo Smart, Benefícios  

• O quê? - Produtos e Requisitos 

• Quem? - Stakeholders e Equipe 

• Como? - Premissas, Grupo de entregas e Restrições 

• Quando e quanto? -  Riscos, Linha do Tempo e Custos 

 Uma das preocupações do autor do Project Model Canvas, Finnochio Jr., é que a 

metodologia por ele criada para o gerenciamento de projetos não se torne “meramente 

prescritiva, como ocorre com alguns templates que precisam ser preenchido, mas cujo 

propósito é obscuro para as pessoas que o preenchem”.  O uso do modelo, apesar de simples, 

exige que a equipe tenha conhecimento e que trabalhe de forma colaborativa para que a 

relação entre as partes possa ser extraída em sua totalidade do canvas por elas desenvolvido. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 Nos estudos de casos a seguir, dois setores foram escolhidos como universo das 

investigações a serem desenvolvidas, construção civil e desenvolvimento de sistemas. 

 Nos dois casos, o estudo de caso teve como característica um estudo retrospectivo, 

onde situações já ocorridas com as duas empresas analisadas puderam ser vislumbradas. 

Ao longo de seis meses, as empresas participantes deste estudo puderam ser acompanhadas e 

avaliadas em relação ao seu nível de maturidade na gestão de seus projetos e em relação à sua 

aceitação e implantação das metodologias ágeis de gerenciamento de projetos.   

 Entretanto, as empresas não autorizaram a divulgação de seus dados, visando preservar 

suas marcas diante de alguma fraqueza identificada ao longo do estudo realizado.  

 A empresa do segmento de desenvolvimento de sistemas, designada neste estudo como 

Empresa A, está presente no mercado nacional há 16 anos e possui 15 funcionários e apesar 

de ser classificada como pequena empresa, atua em posição de liderança em seu segmento. 

Assim, por motivos estratégicos, autorizou apenas a divulgação de seu índice de maturidade 

em gerenciamento de projetos, medido através do modelo de maturidade Prado-MMGP e que 

foi de 2,77 o que pode ser considerado um bom índice, se comparado ao índice das empresas 

de tecnologia da informação (hardware e software) que foi de 2,73, segundo a Pesquisa de 

Maturidade de Projetos de 2012 (Figura 5). 

 Entre as dimensões analisadas sua maior aderência foi a de Competência Técnica e 

Contextual com aderência de 49% e a menor, apesar do segmento em que atuam, foi a de 

Informatização com 41% de aderência. A Figura 10 traz as dimensões analisadas e seus 

índices: 
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Figura 10 - Aderência às dimensões do modelo de Maturidade Prado -MMGP  da Empresa A 

Fonte: Pesquisa MPCM 

 A segunda empresa analisada, denominada no estudo de empresa B atua no mercado 

da construção civil realizando construções e reformas na região da grande Curitiba. 

 A empresa nasceu em 2013 e é constituída por dois sócios com experiência anterior na 

área da construção civil. Atualmente a empresa B conta com três funcionários além dos dois 

sócios que são também o responsável técnico da empresa e a engenheira responsável. 

 Ao longo dos seis meses de realização deste estudo, duas obras puderam ser 

acompanhas para que pudesse ser avaliado o grau de aceitação da implantação de 

metodologias ágeis de gerenciamento de projetos na empresa. 

 A primeira obra, realizada no período de 02/2016 à 06/2016 teve como característica 

principal a ausência total de qualquer tipo de metodologia formal de gerenciamento de 

projetos. 

 Na segunda obra acompanhada, já com o conhecimento prévio do estilo de 

desenvolvimento dos trabalhos da empresa, algumas técnicas utilizadas pelos métodos ágeis 

mais conhecidos puderam ser implantadas gradativamente, ao mesmo tempo em que o 

feedback dos stakeholders eram tomados. 



!  35

 Para este estudo específico, detalharemos o acompanhamento realizado na segunda 

obra executada que foi realizada no período de 05/2016 à  07/2016. 

 A obra consistia na construção da sede de uma empresa do ramo de consultoria e 

utilizou o conceito de obra seca, onde materiais pré-moldados e estruturas metálicas são 

utilizados, substituindo o padrão tradicional de construção em alvenaria. 

 Alguns dados importantes foram determinados ainda no escopo do projeto onde tempo 

de execução, riscos e detalhamento dos custos tiveram destaque e atenção. 

A empresa contratante tinha urgência na execução da obra por já ter estabelecido previamente 

a data de saída do imóvel onde estavam alocados. A verba estabelecida para o 

empreendimento  estava claramente estabelecida pelo Sponsor do projeto, o qual deixou claro 

a não existência de margens muito extensas para imprevistos e alterações ao longo do projeto. 

 A empresa B, posiciona-se comercialmente como uma empresa diferenciada no setor 

da construção civil por buscar diferenciais baseados em inovação para determinar o grau de 

qualidade das obras entregues à seus clientes. Contudo, ao longo do acompanhamento 

realizado, pode-se constatar que o padrão almejado de qualidade necessitava ainda de ajustes 

para poder ser utilizado da maneira como seus responsáveis desejavam. 

 Cabe salientar nesta análise, o conhecimento prévio das técnicas de gestão de projetos 

pelos membros da empresa B era mínimo, o que refletiu diretamente no nível de maturidade 

encontrado ao ser aplicado o modelo de maturidade Prado-MMGP e que teve como resultado 

final o índice de 2,01, ficando abaixo da média alcançada pelas empresas brasileiras do 

segmento da construção que foi de 2,44 em 2012 como pode ser visto na Figura 6, ou das 

empresas do setor privado em geral que foi de 2,66 como visto na Figura 5. 

A maior aderência pôde ser vista em relação à dimensão de competência técnica e contextual, 

com 37% e a menor aderência foi em relação à dimensão competência em gerenciamento de 

projetos como pode ser visto na Figura 11: 
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Figura 11 - Aderência às dimensões do modelo de Maturidade Prado-MMGP  da empresa B  

Fonte: Pesquisa MPCM 

 Mesmo com o conhecimento limitado a respeito do gerenciamento de projetos, os 

responsáveis pela empresa B aceitaram o desafio de implementar técnicas simplificadas 

baseadas nas metodologias ágeis de gerenciamento de projetos e no próprio guia PMBOK de 

boas práticas apresentando melhoria em alguns aspectos como a gestão de comunicação e a 

documentação do projeto e dificuldades em outros aspectos como o gerenciamento de riscos e 

custos. 

 Antes do início da obra, as reuniões com o sponsor foram documentadas, gerando o 

termo de abertura de projeto, representado no projeto em questão pelo Contrato de Prestação 

de Serviços firmado entre as partes. Na sequência, mais duas ações iniciais foram tomadas já 

de modo orientado pelas boas práticas do guia PMBOK: o estabelecimento das partes 

interessadas (stakeholders) e a criação de um mapa mental em substituição à estrutura 

analítica do projeto (EAP) formal indicada pelo guia. O mapa mental foi gerado para que 

ficassem mais claras as principais entregas e suas subdivisões ao longo do projeto. Ele 

possibilitou uma visão macro de tudo o que deveria ser executado ao longo da obra e como 

deveriam ser as entregas para que pudesse ser consideradas como aceitas. O mapa mental 

desenvolvido pode ser consultado através do Anexo 7.3. 
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 Outro instrumento muito importante ao longo do projeto foi o Canvas do projeto 

(Anexo 7.4) onde a sua característica visual permitiu uma melhor tangibilidade do projeto 

como um todo e a visualização das dez áreas do conhecimento de uma maneira mais simples, 

e reunida em um espaço visual único. 

 Em relação ao gerenciamento de recursos humanos, novamente as boas práticas foram 

seguidas, criando-se um quadro com as principais funções e responsabilidades da equipe da 

empresa B, garantindo ainda que a disponibilidade de recursos pudesse ser adequada ao bom 

andamento do projeto em cada etapa definida.  

Abaixo a matriz de responsabilidade simplificada desenvolvida para o projeto: 

 Figura 12 - Matriz de responsabilidades - Empresa B 

Fonte: Empresa B 

 A comunicação, apesar de não ser comumente um dos aspectos priorizados pelas 

empresas no processo de gerenciamento de projetos é a segunda maior fonte de problemas em 

projetos segundo o PMI (2005). Por isso, a comunicação teve junto ao projeto desenvolvido 

Responsável Técnico Gerente do projeto - 
Engenheira

Sponsor

Contato com Sponsor do 
projeto

X

Reuniões de alinhamento 
com equipe

X

Autoriza alterações no 
projeto

X X

Autoriza compra de 
material

X X

Alteração na composição 
da equipe (mão de obra)

X

Revisão dos processos e 
tarefas realizadas

X

Subcontratação de 
serviços e fornecedores

X X

Treinamento e orientação 
técnica

X X

Elaboração de relatórios 
de atividades

X

Elaboração de relatórios 
gerais  

X

Controle orçamentário X
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pela Empresa B um destaque especial, visto ter sido esta uma das causas de maior desperdício 

de tempo e recursos financeiros nas obras anteriormente realizadas pela empresa. 

 Com a definição da matriz de responsabilidades, tornou-se mais fácil à empresa 

entender também o fluxo de comunicação a ser seguido, incluindo aí a comunicação junto ao 

sponsor do projeto.  Em projetos anteriores, havia mais de um responsável  pela comunicação 

com o sponsor, envolvendo pessoas com relações hierárquicas diversas, o que causou 

diversos ruídos ao longo dos processos. Na obra acompanhada, apenas o gerente do projeto 

possuía a competência e a hierarquia suficientes para a realização de relatórios sobre o 

andamento do projeto (status da obra) bem como sobre as alterações que eventualmente 

surgiram e/ou foram solicitadas. 

 Por se tratar de duas pequenas empresas envolvidas no projeto, o acesso ao sponsor foi 

facilitado, aumentando a frequência de reports feitos que passaram a ser diários. As 

informações eram passadas em formato de relatórios e em reuniões diárias de até 20 minutos 

e contemplavam as tarefas e as entregas realizadas no dia anterior e o plano diário de ações a 

serem realizadas e o resumo do andamento geral da obra. 

 Em relação à equipe, a implantação das reuniões diárias de equalização, nome adotado 

pela Empresa B para as reuniões diárias de alinhamento, mostraram-se eficazes, a medida que 

se pôde notar a diminuição de ruídos em relação aos direcionamentos dados às equipes em 

relação às tarefas a serem desenvolvidas ao longo do período. 

 Entretanto, o maior desafio pôde ser notado na implementação de boas práticas 

relacionadas à gestão do tempo e dos riscos. 

 Apesar da tentativa de implantação simplificada do método do caminho crítico 

(Critical Path Method - CPM), houve grande resistência por parte dos gestores do projeto. 

Neste ponto, ficou evidenciado a influência da cultura estabelecida entre pequenas empresas 

do segmento de construção civil de que é improvável o estabelecimento  do tempo  exato de 

conclusão de uma obra devido à fatores como o clima, absenteísmo e disponibilidade de 

recursos. 

 Outro ponto falho encontrado no uso das boas práticas esteve ligado diretamente ao 

gerenciamento de riscos. O mapeamento de riscos não foi estabelecido de maneira formal, 
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aumentando o tempo de tomada de decisão sempre que um imprevisto relacionado à 

fornecedores ou processos ocorria. A não determinação do mapa de riscos teve um impacto 

direto na gestão de custos do projeto, envolvendo custos adicionais relativos aos insumos e à 

mão de obra utilizada. 

 A estimativa de custos do projeto foi realizada  através da técnica paramétrica, onde os 

custos puderam ser calculados através dos valores de diárias e do metro quadrado (m2) 

realizado. Como margem para contingências o projeto previa até 25% de incremento nos 

custos, o que foi confirmado ao final do projeto como sendo de 23%. Boa parte deste 

resultado esteve ligado à implantação de um processo de comunicação e recursos humanos 

mais eficiente e direto com as partes envolvidas. 

 O gerenciamento de qualidade foi realizado pelo gerente do projeto em conjunto com o 

responsável técnico da obra. A qualidade foi medida através de padrões técnicos envolvendo 

entre outras coisas o treinamento e o nivelamento técnico da equipe, o que refletiu 

diretamente na qualidade de execução apresentada. 

 Verificações frequentes eram realizadas pelo gerente do projeto, especialmente nas 

etapas que antecediam as entregas, reduzindo as margens de erro e a frequência de correções 

necessárias. As verificações incluíram itens como a verificação do padrão de espaçamento e 

nivelamento de pisos, revestimento e batentes, utilização dos insumos adequados a cada tarefa 

(argamassa correta de acordo com o tipo de cada piso) e o uso de ferramentas apropriadas que 

eliminaram as adaptações  frequentemente utilizadas no setor da construção civil. 

 Em relação ao gerenciamento de aquisições, a presença de um especialista durante o 

projeto facilitou todo o processo de aquisições, inclusive em relação à facilitação de 

subcontratações de pessoas especializadas para determinadas entregas e que mantinham o 

padrão de qualidade estabelecido pelo projeto. A compra de insumos e o tempo de entrega dos 

mesmos também foi positivamente influenciado e negociações foram facilitadas pela 

utilização de especificações e volume de matéria prima adequadas, inclusive influenciando 

nos valores e formas de pagamento praticados. 

 Ao término da obra, novamente a utilização das boas práticas pôde ser evidenciada 

através da validação junto ao sponsor da entrega do projeto como um todo e a sua 

formalização através de um relatório final.  A equipe foi formalmente comunicada a respeito 
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do término do projeto e uma reunião de balanço e o registro das lições aprendidas foi 

realizada com a equipe e formalizada via documento pela engenheira da obra e também 

gerente do projeto. 



!  41

4. CONCLUSÕES 

  

 O objetivo deste trabalho foi identificar através da investigação das hipóteses traçadas, 

se a utilização das boas práticas de gerenciamento de projetos propostas pelo PMI através do 

guia PMBOK, poderiam ser adotadas e implementadas, ainda que de maneira parcial, pelas 

empresas de micro e pequeno porte nacionais. Da mesma forma, buscou-se através do 

presente estudo avaliar como o grau de maturidade em gerenciamento de projetos interfere 

nesta adoção e uso das boas práticas. 

 Diante dessas indagações, foi realizado um levantamento teórico a respeito dos 

principais tópicos relevantes para o entendimento do cenário de estudo proposto e em seguida 

um estudo de caso que contou com a participação de duas empresas de pequeno porte das 

áreas de desenvolvimento de sistemas e da construção civil, as quais foram denominadas 

como Empresa A e Empresa B respectivamente. 

 Mesmo com poucos conhecimentos a respeito do gerenciamento de projetos e de suas 

boas práticas, ambas as empresas se mostraram favoráveis ao desenvolvimento desta 

qualificação e à implementação de ferramentas, técnicas e métodos que as auxiliassem no 

gerenciamento de projetos em seu dia a dia. 

 Os resultados gerais obtidos através do estudo podem ser considerados como positivos 

ao mesmo tempo em que desafiam e instigam o aprofundamento do tema. Mesmo com alguns 

limitadores à pesquisa como a não existência de documentação histórica dos projetos 

realizados pelas empresas estudadas, ao avaliarmos unicamente os resultados obtidos através 

do presente estudo, em relação à Hipótese 01:  

"É possível a adoção de boas práticas de gerenciamento de projetos propostas pelo PMI 

através do guia PMBOK em empresas de pequeno porte ou em empresas com baixa 

maturidade em gerenciamento de projetos;” 

 Pode-se afirmar que foi totalmente confirmada visto que ambas as empresas estudadas 

apresentaram pré-disposição à implementação e adoção das boas práticas, desde que 

apresentadas de uma maneira simplificada e ágil. 
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Em relação à  Hipótese 02: 

"Empresas de pequeno porte apresentam baixa maturidade em gerenciamento de 

projetos" 

Podemos afirmar que a mesma foi parcialmente confirmada pois ao aplicar-se o teste de 

maturidade de gerenciamento de projetos nas duas empresas, pôde-se notar uma variação 

bastante grande nos índices encontrados, podendo esta variação estar associada ao ramo de 

atuação das empresas estudadas e até mesmo ao seu ciclo de vida atual. 

 Desta forma, conclui-se que a micro e a pequena empresa brasileiras, ainda que 

limitadas por questões que passam pelo despreparo de suas equipes e pela cultura implantada 

ainda que de maneira informal, possuem pré-disposição ao uso de ferramentas, técnicas e 

métodos que possam auxiliá-las no processo de gerenciamento de seus projetos. Esta pré-

disposição ocorre por visualizarem no uso das boas práticas uma forma de conseguirem maior 

competitividade nos mercados onde atuam. Com a disseminação dos métodos ágeis de 

gerenciamento de projetos, a tendência vislumbrada é a de um número cada vez maior de 

empresas de pequeno porte busquem o uso das boas práticas em seus projetos, capacitando 

sua força de trabalho para o entendimento e correta aplicação segundo orienta o PMI através 

de seu guia de Boas Práticas. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 O presente estudo, assim como os anteriormente publicados a respeito do uso das Boas 

Práticas em gerenciamento de projetos, instiga o aprofundamento do tema, visando entender 

de maneira mais consistente o comportamento das micro e pequenas empresas em relação ao 

gerenciamento de projetos. 

 Não mais tida como uma prática exclusiva das grandes corporações, o gerenciamento 

de projetos proporciona uma visão ampla dos processos e um controle mais efetivo de 

variáveis diversas que podem vir a impactar nos resultados a serem atingidos e no grau de 

sucesso alcançado pelas empresas em seus projetos. 

 Assim, propõe-se como um estudo futuro o aprofundamento das metodologias ágeis 

como uma forma de popularização do gerenciamento de projetos entre as micro e pequenas 

empresas levando à construção de metodologias específicas que possam contemplar em suas 

estruturas o entendimento relativo às carências da micro e pequena empresa brasileiras no que 

diz respeito ao seu despreparo formal e ao porte reduzido da sua força de execução. 



!  44

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDERSON, David J. Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology 
Business, 2010 

ARAUJO, Claudiano Sales; MENDES, Luiz Alberto Gentil; TOLEDO, Leonardo Bastos de. 
Modelagem do desenvolvimento de produtos: caso EMBRAER - experiências e lições 
aprendidas. Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto, 3, 2011 - 
Florianópolis 

CARVALHO, M. T. M.; AZEVEDO, M. B. Aplicação do Gerenciamento de Tempo 
conforme o Guia PMBOK em empreendimento habitacional em Brasília. Revista 
GEOPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas, n. 3. Bauru, 2013. 

CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI, Roque Jr. Fundamentos em gestão de 
projetos: construindo competências para gerenciar projetos – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 
2011. 

CHIN, Gary L. Agile Project Management: How to Succeed in the Face of Changing 
Project Requirements. Amacon, 2004. 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3ª ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010 

CRUZ, Fábio Scrum e Agile em projetos: guia completo – Rio de Janeiro: Brasport, 2015. 

CRUZ, Fábio Scrum e Guia PMBOK@unidos no gerenciamento de projetos – Rio de 
Janeiro: Brasport, 2013. 

Faturamento Mensal das MPE no Brasil, SEBRAE/UGE - 2016 

FINOCCHIO JR., José Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia 
– 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos, Guia para o exame oficial do PMI. 5º edição, 
PMI. Campus, 2009. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa geral no site. 
Disponível em: <http://www.ibicit.br>. Acesso em 12 out. 2005. 

KEELING, R. Gestão de Projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002 



!  45

KERZNER, H. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: 2002 

KERZNER,H., PM-Network - Fevereiro 2006 

KNIBERG, Henrik; SKARIN, Mattias Kanban e Scrum - obtendo o melhor de ambos. 
InfoQ - Enterprise  Software Development Community, 2009 

MARIOTTI, F. S. s.d Kanban: o ágil adaptativo. s.d. Disponível em http://
www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigosMA/A6%20-%2045-6-%20Kanbam.pdf, 
acessado em 31/07/2016 

MELLO, L. C. B. B. Modernização das pequenas e médias empresas de construção civil: 
impactos dos programas de melhoria de gestão da qualidade. 2007. Tese (Doutorado em 
Engenharia Civil). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 

MENDES, João Ricardo Barroca; VALE, André Bittencourt do; FABRA, Marcantonio 
Gerenciamento de projetos – 2 ed. – Rio de Janeiro : Editora FGV, 2014. 

MENEZES, L.C.M. Gestão de Projetos. 2ª edição - São Paulo: Atlas, 2008 

MOREIRA, M. M. Gerenciamento de recursos humanos em empreendimentos da 
construção civil: subsetor edificações sob a ótica do PMI - PMBOK. 2004. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004. 

PRADO, Darci Santos de Maturidade em gerenciamento de projetos - 2 ed. - Nova Lima:
2010 

Project Management Institute, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK) – Quarta Edição 

ROMANO, F. V. Modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto 
integrado de edificações. 2003. Tese (Doutorado em Produção Civil). Universidade Federal 
de Santa Catarina. Florianópolis, 2003. 

SILVA, M. V. Estudo sobre a aplicação da metodologia do PMI na gestão do projeto de 
edificações. In: Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto. 2005. Florianópolis, 
2005. 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) - julho 2015 

SUTHERLAND, Jeff Scrum : A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo – 
São Paulo: Leya, 2014. 

TERRIBILI Filho, A. Gerenciamento de projetos em 7 passos: Uma abordagem prática. 
1.ed. São Paulo: M.Books do Brasil, 2011 

http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigosMA/A6%20-%2045-6-%20Kanbam.pdf
http://www.garcia.pro.br/EngenhariadeSW/artigosMA/A6%20-%2045-6-%20Kanbam.pdf


!  46

TURNER, J.R.; LEDWITH, A.&KELLY,J.F. Project management in small to medium-
sized enterprises: a comparison between firms by size industry. International Journal os 
Managing Projects in Business. Vol.2, n.2.2009 

XAVIER, C.M.da Silva; XAVIER,L.F. da Silva Metodologia simplificada de 
gerenciamento de projetos Basic Methodware. Rio de Janeiro: Brasport, 2011 

XAVIER, C.M. da SIlva [et al.] Metodologia de gerenciamento de projetos : methodware 
abordagem prática de como iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar 
projetos. – 3. ed. – Rio de Janeiro : Brasport 2014. 

Site: http://www.maturityresearch.com  acessado em 09/08/2016 - 16:00h 

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBoK), 4º edição. 
Pensylvania, PMI, 2008  

Um guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (guia PMBOK) / [texto e 
tradução] Project Management Institute. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014. 

http://www.maturityresearch.com


!  47

7. ANEXOS 

7.1 Manifesto para o desenvolvimento ágil de software 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo-o nós mesmos e 
ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar: 
 1 Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas 
 2 Software em funcionamento mais que documentação abrangente 
 3 Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 
 4 Responder a mudanças mais que seguir um plano 
Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. 

Manifesto realizado por: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, 
Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron 
Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff 
Sutherland, Dave Thomas. 

Princípios do Manifesto Ágil: 
 • Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua 

de software de valor. 
 • Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis 

se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. 
 • Entregar software funcionando com freqüência, na escala de semanas até meses, com 

preferência aos períodos mais curtos. 
 • Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e 

diariamente, durante todo o curso do projeto. 
 • Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 
 • O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um 

time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara. 
 • Software funcional é a medida primária de progresso. 
 • Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos 
constantes. 

 • Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumentam a agilidade. 
 • Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. 
 • As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. 
 • Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e 

otimizam seu comportamento de acordo. 

Fonte: http://www.manifestoagil.com.br - acessado em 01 de agosto de 2016.
http://agilemanifesto.org - acessado em 01 de agosto de 2016

http://www.manifestoagil.com.br
http://agilemanifesto.org
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7.2 Questionário de maturidade segundo modelo de maturidade Prado-MMGP 

Pesquisa MPCM 

Responda as informações e o questionário abaixo com base no setor da empresa que será avaliado. 

A qualquer momento você pode clicar no botão GRAVAR ao final da página, mesmo sem ter respondido a todas 

as perguntas, e retornar em outro momento para finalizar o questionário. 

Para IMPRIMIR suas respostas após o preenchimento, clique aqui ou utilize o comando Arquivo > Imprimir do 

seu navegador. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO SETOR 

 1. Cargo (função) do respondente:  

 2. Nome da empresa:  

 3. Localização da empresa (Rua/Número/Complemento/Bairro/CEP):  

 4. Cidade:  

 5. Estado (apenas sigla):  

 6. País:  

 7. Número de empregados:  

a) < 19 

b) De 19 a 99 

c) De 100 a 999 

d) De 1000 a 4.999  

e) De 5.000 a 9.999  

f) > 10.000  

 8. Tipo de Organização:  

a) Empresa iniciativa privada 

b) Governo – Administração Direta  

c) Governo – Administração Indireta  

d) Terceiro Setor  

 9. Faturamento (ou orçamento) do ano anterior:  

a) Até R$ 1 milhão 

b) Até R$ 10 milhões 

c) Até R$ 100 milhões  

d) Até R$ 1 bilhão 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e) Até R$ 10 bilhões 

f) Até R$ 100 bilhões  

g) Acima de R$ 100 bilhões  

10. Área de atuação (ou Ramo de Atividades) da organização. No caso de sua empresa se enquadrar 

em mais de uma área, escolha aquela que é mais representativa em termos do volume total de 

trabalho de seu setor/departamento: 

a) Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal  

b) Alimentação e Bebidas  

c) Bancos, Finanças e Seguros  

d) Comércio 

e) Construção 

f) Consultoria  

g) Defesa, Segurança e Aeroespacial  

h) Distribuição (Água, Gás)  

i) Educação 

j) Eletroeletrônicos  

k) Engenharia 

l) Energia Elétrica (Produção e/ou Distribuição)  

m) Equipamentos & Maquinas: Construção e/ou Montagem n) Farmacêutica 

o) Indústria Extrativa (Mineração, etc)  

p) Metalurgia e Siderurgia 

q) Papel e Celulose 

r) Petróleo, Óleo e Gás 

s) Química e Petroquímica 

t) Refratários, Cerâmicos e Vidros 

u) Saúde 

v) Tecnologia da Informação (Hardware & Software) 

w) Telecomunicações 

x) Têxtil  

y) Transportes, Armazenagem e Serviços & Logística 

z) Turismo & Esportes 

{) Veículos e Peças 

|) Vestuário, Calçados, Moda e Artigos Esportivos  

}) Outras Áreas 

11. Nome do setor (ou diretoria, ou departamento ou área) no qual se insere a carteira de projetos: 

12. Principal categoria de projetos conduzido pelo setor em questão: 

a) Defesa, Segurança e Aeroespacial  

b) Mudanças Organizacionais e/ou Melhoria de Resultados Operacionais  

c) Sistemas de Comunicações (voz, dados e imagem)  

d) Eventos  

e) Design (projetos de engenharia, arquitetura, etc)  

f) Construção & Montagem 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g) Sistemas de Informação (software) 

h) Desenvolvimento Regional e Internacional  

i) Mídia e Entretenimento  

j) Desenvolvimento de Novos Produtos & Serviços  

k) Pesquisa e Desenvolvimento  

l) Outras Categorias 

13. Caso V. escolheu SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (software) na questão 12, qual a sub-categoria de 

projetos de maior relevância? 

a) Não se aplica 

b) Desenvolvimento de novos aplicativos  

c) Implementação de aplicativos existentes em outras áreas da organização d) Grandes manutenções  

e) Instalação de novos aplicativos comprados de fornecedores externos  

f) Instalação de aplicativos em clientes externos  

g) Outra subcategoria 

14. Caso V. escolheu CONSTRUÇÃO & MONTAGEM na questão 12, e escolheu CONSTRUÇÃO ou 

CONSULTORIA ou ENGENHARIA na questão 10, qual o sub-ramo de negócios de maior relevância? 

a) Não se aplica 

b) Incorporação imobiliária 

c) Serviços (Construção Industrial, Construção Pesada) para clientes do setor privado  

d) Obras Públicas e de Infra Estrutura (inclusive Construção Pesada) para clientes do setor público  

e) Engenharia (Projetos de Engenharia, ou seja, design) para clientes externos público ou privado  

f) Gerenciamento para clientes externos público ou privado  

g) Outro sub-ramo 

15. Sobre o uso de Gerentes de Projetos em seu setor em questão, podemos afirmar: 

a) Existe há mais de 5 anos 

b) Existe entre 2 e 5 anos  

c) Existe entre 1 e 2 anos 

d) Existe há menos de 1 ano 

e) Não temos Gerentes de Projetos 

16. Sobre a existência de um PMO (Escritório de Gerenciamento de Projetos ou Setor de 

Planejamento & Controle), podemos afirmar: 

a) Existe há mais de 5 anos  

b) Existe entre 2 e 5 anos  

c) Existe entre 1 e 2 anos 

d) Existe há menos de 1 ano  

e) Não temos PMO 

17. Sobre a prática de usar um Comitê para avaliar a carteira de projetos e também o andamento 

dos principais projetos no setor em questão, podemos afirmar: 
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a) Existe há mais de 5 anos b) Existe entre 2 e 5 anos 

c) Existe entre 1 e 2 anos 

d) Existe há menos de 1 ano  

e) Não usamos comitês. 

18. Qual o total de profissionais alocados no PMO (excluindo funções auxiliares, tais como 

secretárias, etc.): 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5  

f) Entre 6 e 10 

g) Entre 11 e 15  

h) Entre 16 e 20  

i) Acima de 21 

j) Não temos PMO 

19. Quantos projetos foram executados em sua área nos últimos 12 meses ou no último ano fiscal? 

a) Dado não disponível b) Até 5 projetos  

c) De 5 a 10 projetos  

d) De 10 até 20 projetos  

e) De 20 até 30 projetos  

f) De 30 até 50 projetos  

g) Acima de 50 projetos 

20. Qual a duração média dos projetos (ou empreendimentos) do setor em questão? 

a) Dado não disponível  

b) Até 3 meses  

c) De 3 a 6 meses 

d) De 6 a 12 meses  

e) De 12 a 18 meses  

f) De 18 a 24 meses  

g) De 24 a 36 meses  

h) De 36 a 48 meses  

i) Acima de 48 meses 

21. Qual a custo médio de um projeto do setor em questão? 

a) Dado não disponível  

b) Até R$100 mil  

c) Até R$ 1 milhão 

d) Até R$ 10 milhões  

e) Até R$ 100 milhões  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f) Até R$ 1 bilhão  

g) Até R$ 10 bilhões  

h) Até R$ 100 bilhões  

i) Acima de R$100 bilhões 

22. Considerando a carteira de projetos encerrados nos últimos 12 meses (ou no último ano), qual 

atraso médio dos projetos de sua área, em comparação ao inicialmente planejado? 

a) Dado não disponível  

b) zero 

c) Até 5%  

d) De 5% até 10%  

e) De 10% até 20%  

f) De 20% até 30%  

g) De 30% até 50%  

h) De 50% até 100%  

i) De 100% até 200%  

j) Acima de 200% 

23. Considerando a carteira de projetos encerrados nos últimos 12 meses (ou no último ano), qual 

estouro médio de custos dos projetos do setor em questão, em comparação ao inicialmente 

planejado? 

a) Dado não disponível  

b) zero 

c) Até 5%  

d) De 5% até 10%  

e) De 10% até 20%  

f) De 20% até 30%  

g) De 30% até 50%  

h) De 50% até 100%  

i) De 100% até 200%  

j) Acima de 200% 

24. Considerando a carteira de projetos encerrados nos últimos 12 meses (ou no último ano), qual 

percentual do escopo originalmente previsto foi executado e entregue? 

a) 100%  

b) Entre 90% e 100%  

c) Entre 80% e 90%  

d) Entre 70% e 80%  

e) Entre 60% e 70%  

f) Entre 50% e 60%  

g) Entre 20% e 50%  

h) Abaixo de 20% 
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25. Com relação aos projetos encerrados nos últimos 12 meses, qual fração poderia ser classificada 

como SUCESSO TOTAL? 

Importante: Sucesso Total + Sucesso Parcial + Fracasso = 100%. 

Duvidas? clique aqui 

100% 

26. Com relação aos projetos encerrados nos últimos 12 meses, qual fração poderia ser classificada 

como SUCESSO PARCIAL? 

Importante: Sucesso Total + Sucesso Parcial + Fracasso = 100%. 

Duvidas? clique aqui 

0% 

27. Com relação à prática do gerenciamento de projetos (GP), qual a percepção pelos principais 

envolvidos sobre a importância (ou geração de valor) que este gerenciamento traz para o sucesso 

dos projetos e/ou negócios do setor? 

a) O GP agrega muito valor  

b) O GP agrega algum valor  

c) O GP agrega pouco valor  

d) O GP não agrega valor  

e) Não temos GP 

28. Com relação a atuação do PMO junto aos projetos e seus gerentes, qual a percepção pelos 

principais envolvidos sobre a importância (ou geração de valor) que o PMO traz para o sucesso dos 

projetos? 

a) O PMO agrega muito valor  

b) O PMO agrega algum valor  

c) O PMO agrega pouco valor  

d) O PMO não agrega valor  

e) Nâo temos PMO 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DO SETOR 

Responda todas as perguntas abaixo de acordo com o setor declarado na pergunta 11 

Nível 2 - Conhecido 

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

de uma plataforma de gerenciamento de projetos (GP). 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Em relação à experiência com o ciclo de vida dos 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. 

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

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

a opção mais adequada: 

a) A importância do GP para agregar valor à organização é um tema já consolidado pelas lideranças. 

Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como 

reuniões, 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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2.5. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na organização, da 

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

a) A importância de se possuir uma metodologia é um tema já consolidado pelas lideranças. Ocorreram, nos 

últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, 

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. 

2.6. 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) A importância de se possuir um sistema informatizado é um tema já consolidado pelas lideranças. 

Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como 

reuniões, 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. 

2.7. 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.) para o sucesso dos projetos, escolha: 

a) A importância dos componentes da estrutura organizacional é um tema já consolidado. Ocorreram, nos 

últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, 

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. 

2.8. 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) A importância do alinhamento dos projetos com as estratégias da organização é um tema já consolidado. 

Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como 

reuniões, 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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2.9. 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) A importância de se evoluir em competência comportamental é um tema já consolidado. Ocorreram, nos 

últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, 

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. 

2.10. 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.) 

a) A importância de se evoluir em competência técnica e contextual é um tema já consolidado. Ocorreram, nos 

últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, 

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. 

Nível 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. 

- 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, período em que se pode utilizar 

todos os processos da metodologia (inicio, meio e fim) em uma quantidade significativa de projetos. 

3.1. 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. 
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3.2. 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. 

3.3. 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) a) Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados (tanto da ótica do 

desenvolvimento do produto como do seu gerenciamento). O material existente é, aparentemente, completo e 

adequado e está em uso há mais de um ano.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 
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3.6. 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. 

3.7. 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. 

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

projetos em andamento temos: 

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

modificação é solicitada, rigorosos critérios são utilizados para sua análise e aprovação. O modelo funciona 

adequadamente há mais de um ano.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

3.9. 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. 
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3.10. 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. 

Nível 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. 

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

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

assinale a opção mais adequada: 

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

(contramedidas) para evitar que estas causas se repitam. Este cenário está em funcionamento com sucesso há 

mais de 2 anos.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

4.2. 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. 
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4.3. 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. 

4.4. Em um ambiente de boa governança temos eficiência e eficácia devido a 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. 

4.5. 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. 

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

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

adequada: 

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

período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, eventualmente, obter bônus pelo desempenho. O 

sistema funciona com sucesso há pelo menos 2 anos  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

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

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

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

caíssem para patamares quase nulos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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Nível 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.) 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

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

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

a)  

b) 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. 
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5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. 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 
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e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

Enviar 

OBS: Você pode gravar o questionário sem preencher todas as perguntas (clicando no botão acima) e retornar 

em outro momento para continuar o preenchimento. 
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7.3 Mapa mental 

�  
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7.4 Canvas do Projeto 

********

1. Contrato de aluguel expirando 1. Fornecedor de estrutura metálica 1. Licenças providenciadas pelo cliente 1. Problemas com licenças

2. Localização não ideal 2. Fornecedor de serviços de construção 2.
Material acima de R$ 1000 comprado pelo 
cliente

2. Atraso na compra ou entrega de material

3. Valor do aluguel elevado 3.
Fornecedor de material de construção 
tradicional

3. Projeto arquitetônico fornecido pelo cliente 3. Imprecisões dos projetos

4. 4.
Fornecedor de material de contrução a seco 
(dry wall)

4. Projeto elétrico fornecido pelo cliente 4. Problemas com a estrutura metálica

5.
Fornecedor de ferro e aço para estrutura 
metálica

5. Estrutura metálica contratada pelo cliente 5. Quebra de vidro

6. Fornecedor de frete 6. Utilização dos vidros que o cliente já possui 6. Atraso da obra

7. Cliente 7. 7. Clima - chuva

8. 8. 8. Abseneísmo e baixa experiência de executores

1.
Espaço adequado para pelo menos 10 pessoas 
com possiblidade de ampliação para o dobro

2. Cozinha para preparo de alimentação no local

3. Isolamento térmico e acústico adequado

4.
Banheiros mascculino e feminino e adequados 
a necessidades especiais HxH

5.
Preparação adequada para cabeamento lógico 
e elétrico

1. Engenheira responsável - GP 1. Demolição de estrutura anterior 1. gg 16

6. Design moderno 2. Responsável técnico - execução civil 2. Limpeza e remoção de entulhos 2.    g 8

7.
Espaço adequado aos móveis já existentes, 
sem necessidade de grandes adaptações

3. Funcionário executor 1 - civil 3. Fundação 3.    ggggggg 24

8.
Utilização das divisórias internas para 
integração com ambiente externo (vidros)

4. Funcionário executor 2 - civil 4. Preparação de tubulação lógica e elétrica 4.     gg 16

1. Diminuição dos Custos com aluguel 9. Preparação para sistema de segurança 5. Auxiliar executor 1 - civil 5. Readequação de banheiros e cozinha 5.      gggg 48

2.
Melhor aplicação do valor do aluguel em 
ativos próprios

10. Adequação de pisos e rampas de acesso 6. Auxiliar executor 2 - civil 6. Readequação de pisos e acesso 6.        gggg 36

3. Diminuição dos custos com deslocamento 11. Priorização a métodos secos de construção 7. 7.
Fechamento da estrutura metálica (piso, 
paredes internas, externas e forro - dry wall)

7.                     ggggggggg 80

4. Valorização do imóvel próprio 12.
Utilização dos equipamentos de ar 
condicionado adquiridos recentemente

8. 8. Remoção, transporte e colocação dos vidros 8.                               ggg 24

5. 13. Priorização de iluminação natural
…

Distribuição das ideias no tempo

6. 14. Espaço integrado com área externa (jardim)

7. 15.

8. 16.

9. 17. 1.
Material acima de R$ 1000 comprado pelo 
cliente

1. $2.000 5. $4.000

10. 18. 2.
Horário de trabalho deve ser entre 08:00 as 
18:00

2. $1.000 6. $4.000

11. 19. 3. Etapa dry-wall depende da estrutura metálica 3. $3.000 7. $10.000

12. 20. 4. 4. $2.000 8. $3.000

Custos de alto nível

CUSTO 
BASE $29.000

1. Nova sede do escritório de consultoria

GP PITCH Reforma/Construção de escritório de consultoria

Construção/reforma para sede própria com 
espaço entre 50m2 e 100m2 em no máximo 2 
meses com investimento entre R$ 80 e R$ 100 
mil. (R$ 30 mil para mão de obra civil)

1.

JUSTIFICATIVAS
Passado

PRODUTO

OBJ SMART

BENEFÍCIOS
Futuro

REQUISITOS 

STAKEHOLDERS
Externos & Fatores Externos

EQUIPE

PREMISSAS RISCOS

RESTRIÇÕES

GRUPOS DE ENTREGAS LINHA DO TEMPO
Por Grupo de Entregas

CUSTOS
Por Grupo de Entregas


