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RESUMO 

Muito tem se falado nos últimos anos a respeito de gerenciamento de projetos ao redor do 

mundo e os benefícios que a aplicação das boas práticas em gerenciamento traz aos resultados 

de uma empresa. No Brasil não é diferente. Mesmo sendo um tema relativamente novo no país, 

o nível de maturidade das empresas brasileiras vem crescendo gradativamente. De acordo com 

Pesquisa de Maturidade em Gerenciamento de Projeto conduzida por Darci Prado e Russel 

Archibald, o nível de maturidade médio das empresas brasileiras em 2014, segundo o Modelo 

Prado-MMGP, foi de 2,64, 8% acima do nível médio obtido em 2005. Apesar deste 

crescimento, as empresas brasileiras ainda têm um longo caminho pela frente, o que justifica a 

necessidade de melhoria na aplicação das boas práticas de projeto, em especial, àquelas 

apresentadas no PMBOK - Project Management Body of Knowledge. Esta necessidade fica 

ainda mais evidente ao analisarmos os resultados de determinados setores da economia que 

demandam a implantação de grandes projetos, como o setor elétrico, cujos atrasos podem 

impactar significativamente a sociedade e demais setores da economia. Este trabalho visa 

demonstrar a importância das boas práticas de gerenciamento de projetos para o sucesso de 

empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil, através da relação entre o nível de 

maturidade dos escritórios de projetos de empresas geradoras de energia e os resultados do setor 

nos últimos meses. 

  

Palavras Chave: Gerenciamento de projetos. Maturidade em gerenciamento de projetos. Setor 

elétrico brasileiro. Modelo Prado-MMGP. 

  

    



 

 

ABSTRACT 

Much has been said in recent years about project management around the world and the 

benefits of applying good management practices to a company's results. In Brazil it is no 

different. Although relatively new subject in the country, the maturity level of Brazilian 

companies has been increasing gradually. According to the Project Management Maturity 

Survey conducted by Darci Prado and Russel Archibald, the average maturity level of Brazilian 

companies in 2014, according to the Prado-MMGP Model, was 2.64, 8% above the average 

level obtained in 2005. Despite this growth, Brazilian companies still have a long way to go, 

which justifies the need to improve the application of good project practices, especially those 

presented in the PMBOK - Project Management Body of Knowledge. This need is even more 

evident when we analyze the results of certain economy sectors that require the implementation 

of large projects, such as the electricity sector, whose delays can significantly impact society 

and other economy sectors. This paper aims to demonstrate the importance of good project 

management practices for the success of electricity generation projects in Brazil, through the 

relationship between the maturity level of energy generating companies’ project management 

offices and the results of the sector in the last Months. 

 

Keywords: Project management. Maturity in project management. Brazilian electrical sector. 

Prado-MMGP maturity model. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Problema 

Há 12 anos, após a crise de racionamento de 2001/2002, chamada de “crise do apagão”, o 

Ministério de Minas e Energia criou novos modelos institucionais no setor elétrico brasileiro 

de forma a corrigir os erros anteriores, que culminaram na crise. De lá para cá, várias Diretrizes 

e Resoluções foram criadas e alteradas pelos governos com o objetivo de garantir a modicidade 

tarifária ao consumidor final, além da isonomia de participação para todos os empreendedores, 

privados ou não, nos leilões de energia criados nesta época.  

Hoje, o maior desafio para as empresas geradoras de energia elétrica é o fato de que estas 

alterações se tornaram comuns ao longo dos anos, gerando um estado de instabilidade que 

dificulta o planejamento e gerenciamento de projetos de geração.  

Muitas destas mudanças afetam significativamente o escopo dos projetos, cujo sucesso 

depende cada vez mais do nível de maturidade e da capacidade de gerenciamento de mudanças 

das empresas de geração de energia elétrica do Brasil.  

Esta instabilidade é discutida fortemente pelos agentes geradores do setor e tida com um 

grande complicador, porém surge o questionamento: este ambiente de mudança é exclusivo aos 

agentes geradores, o que justificaria, em certo nível, grandes atrasos do setor, ou as empresas 

não possuem maturidade suficiente em gestão de projetos para o sucesso de seus 

empreendimentos? 

1.2. Hipóteses 

Por mais instável que se encontre o setor elétrico nos últimos anos, é pouco provável que 

o intervencionismo do Estado e as grandes alterações regulatórias sejam os únicos fatores 

determinantes para o baixo desempenho observado na implantação de projetos de geração de 

energia elétrica no Brasil. Por se tratar de tema relativamente novo por aqui, é sabido que boas 

práticas de gerenciamento de projetos são negligenciadas por várias organizações brasileiras, e 

no setor elétrico não é diferente.  

Ainda que algumas mudanças regulatórias possam impactar significativamente o escopo 

de projetos de geração, uma empresa bem preparada, com metodologias e procedimentos 

adequados, com departamentos alinhados aos objetivos da organização, com ferramentas 

apropriadas e banco de dados corretamente alimentado, tem a capacidade de adequar-se ao novo 
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cenário de forma rápida e efetiva, e garantir a continuidade de seus projetos dentro dos 

indicadores previamente estabelecidos. 

É possível demonstrar através de modelos de maturidade em gerenciamento de projetos se 

as empresas estão preparadas ou não para os desafios inerentes à implantação de um projeto de 

geração de energia elétrica no Brasil e testar seus resultados através de sua comparação com os 

relatórios de acompanhamento de projetos emitidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL. 

1.3. Objetivos 

1.2.1 Geral 

Demonstrar a importância das boas práticas de gerenciamento de projetos para o sucesso 

de empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil, através da correlação do nível de 

maturidade dos escritórios de projetos de empresas geradoras de energia com os resultados do 

setor nos últimos meses. 

1.2.2 Específicos 

 Classificar vários departamentos de projeto de empresas do setor elétrico segundo o 

modelo Prado-MMGP e entender como estão posicionadas em relação às demais 

empresas brasileiras; 

 Entender de que forma as dimensões propostas pelo Prado-MMGP se relacionam com 

os resultados do setor. 

1.4. Justificativa/Relevância 

A pesquisa de maturidade em gerenciamento de projetos Archibald & Prado de 2014 

<http://www.maturityresearch.com>, revela que as organizações brasileiras possuem uma 

maturidade média de 2,64 segundo o modelo Prado-MMGP. Comparando este resultado com o 

resultado médio obtido em 2005, vê-se um crescimento de 8%. Porém, considerando que o 

indicador de maturidade varia de 1 a 5, as empresas brasileiras ainda têm um longo caminho 

pela frente, o que justifica a necessidade de melhoria na aplicação das boas práticas de projeto, 

em especial, àquelas apresentadas no PMBOK. 

1.5. Metodologia 

Este trabalho apresenta uma pesquisa descritivo-explicativa, de abordagem qualitativa, 

sobre maturidade em gerenciamento de projetos dos departamentos de projetos de empresas de 
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geração de energia elétrica brasileiras, onde se buscou traçar um paralelo entre os resultados do 

setor nos últimos anos com o nível de maturidade destas empresas. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

apresentação e maior entendimento de itens-chave relacionados à pesquisa, como 

gerenciamento de projetos e maturidade em gerenciamento de projetos, seguida da aplicação 

do questionário proposto por Darci Prado para a classificação dos departamentos das empresas 

participantes através do modelo de maturidade Prado-MMGP. 

Os dados do setor foram obtidos através de pesquisa documental realizada aos relatórios 

de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica, emitidos pela 

ANEEL e analisados através da correlação com os dados quantitativos obtidos pelos 

formulários. Os resultados são apresentados no item 4 – Pesquisa de campo e análise dos 

resultados.  

1.6. Desenvolvimento do trabalho 

O item 2. Revisão Bibliográfica apresentará a pesquisa bibliográfica realizada para 

elaboração deste trabalho, através de publicações recentes sobre gerenciamento de projetos e 

trabalhos e matérias sobre o setor elétrico brasileiro.  

Em 2.1 O Setor elétrico brasileiro, será traçado um breve histórico do setor, desde o início 

da privatização em 1996, passando pela crise de 2001 e a recente crise de 2013, com o intuito 

de contextualizar o ambiente de mudança constante em que as empresas geradoras de energia 

estão inseridas no Brasil. 

Já em 2.2 Gerenciamento de projetos, serão expostas as definições de “projeto” e 

“gerenciamento de projeto” de acordo, principalmente, com o PMBOK e através de publicações 

de grandes estudiosos da área, como Dinsmore e Kerzner. 

Em 2.3 Escritório de gerenciamento de projetos, serão expostas as diferenças entre 

“programa” e “portfólio” para introduzir o conceito de “escritório de gerenciamento de 

projetos”, suas vantagens e como pode estar inserido dentro de uma organização. 

Definido o PMO - Project Management Office, partimos para 2.4 Maturidade em 

gerenciamento de projetos, tema principal deste trabalho, onde será definida “maturidade em 

gerenciamento”, tendo como base, principalmente, o livro “Maturidade em gerenciamento de 

projetos” de Darci Prado, seguido de uma explicação do método Prado-MMGP e alguns dados 

de maturidade em gerenciamento de projetos Archibald & Prado de 2014. 
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O item 3. Metodologia apresentará de que forma os objetivos propostos por este trabalho 

serão alcançados. 

Em 4. Pesquisa de campos e resultados os resultados obtidos através da pesquisa de 

maturidade serão apresentados e comparados com dados com níveis de maturidade de demais 

empresas brasileiras e com os dados do setor do mês de novembro de 2016. 

O item 5. Conclusão apresentará as conclusões obtidas com este trabalho, seguido do item 

6. Bibliografia, onde será apresentada toda a literatura, pesquisas e sites que serviram de base 

para a elaboração deste estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O setor elétrico brasileiro 

Neste capítulo, será apresentado um breve histórico das mudanças que ocorreram no setor 

elétrico nos últimos 20 anos, de forma a contextualizar o leitor quanto ao ambiente de mudança 

constante em que as empresas de geração de energia estão inseridas no Brasil. 

2.1.1 Histórico e evolução do setor 

A Constituição Federal brasileira prevê que a exploração dos serviços e instalações de 

energia elétrica pode ser realizada diretamente pelo Governo Federal ou indiretamente por meio 

da outorga de concessões, permissões ou autorizações. Desde a década de 20, até meados dos 

anos 90, tais serviços eram explorados principalmente pelo Governo Federal (Site COELCE, 

[2013]). 

Porém, em 1995, seguindo a tendência de privatizações iniciada com a criação do Programa 

Nacional de Desestatização (PND) pelo Governo Collor (1990-1992) e baseando-se no 

consenso político-econômico de “estado regulador”, o qual deveria direcionar as políticas de 

desenvolvimento e regulação do setor, sem postar-se necessariamente como executor em última 

instância, foi proposto o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro - RESEB 

(GARCIA, 2011, p.29).  

De acordo com Bandeira (2003, p.3) o RESEB “[...] visava à implantação de um modelo 

para a indústria de energia elétrica nacional desverticalizado”. Nos setores de geração e 

comercialização incentivou-se o surgimento de concorrência, sendo progressivamente 

desregulados, enquanto que os setores de transmissão e a distribuição de energia seguiam sendo 

tratadas como serviços públicos, com forte regulamentação. (GOMES. et al., 2002).  

O Ministério de Minas e Energia – MME coordenou então, entre 1996 e 1998, a reforma 

proposta pelo RESEB, cujos principais objetivos eram: 

(i) assegurar a continuidade do fornecimento a curto prazo, durante o 

processo de transição e a longo prazo, assegurando que os investimentos 

fossem atraentes para o setor privado, para que o sistema fosse ampliado e 

estendido para novas áreas; 

(ii) manter e aprimorar a eficiência com que recursos são empregados pelo 

setor e incentivar o emprego otimizado e estendido para novas áreas; 

(iii) reduzir as despesas públicas atraindo capital privado para financiar 

novos investimentos e re-pagar a dívida pública com os resultados da 

alienação.  

BANDEIRA (2003, p.12) 
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Durante os esforços promovidos pela reestruturação e com a privatização das primeiras 

companhias, verificou-se a falta de um agente regulador para supervisionar a nova concorrência 

que surgia e para decidir, entre outros assuntos, disputas sobre uma mesma área. Então, através 

da Lei 9.427/96 foi concedido à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autonomia 

para: (i) implementar políticas para promoção de atividades relativas às outorgas de concessão, 

permissão e autorização, elaboração de leilões e gestão dos contratos de fornecimento; (ii) 

estabelecer regras para o serviço de energia, metas para o mercado e metodologia de cálculo de 

tarifas; e (iii) fiscalizar o fornecimento dos serviços de energia. 

Em 1998, no intuito de continuar a reforma da estrutura básica do setor elétrico, foram 

criados ainda o MAE – Mercado Atacadista de Energia Elétrica (substituído pela atual Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE), órgão responsável pelas operações do 

mercado e determinação dos preços de curto prazo e o Operador Nacional do Sistema – ONS, 

pessoa jurídica sem fins lucrativos responsável pela administração operacional das atividades 

de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Assim, o novo modelo do setor estava regulamentado, e o governo seguiu com o processo 

de transferência de seus ativos para a iniciativa privada, através de leilões públicos. Conforme 

exposto por Garcia (2011, p.34), as privatizações chegaram também às empresas estaduais, 

estimuladas pelo Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais - PEPE, instrumento “[...] 

pelo qual o BNDES antecipava recursos financeiros aos Estados pelo valor obtido nos leilões, 

após a aprovação do plano de privatização pelas Assembleias Legislativas Estaduais”. Como 

resultado do programa, 90% das distribuidoras de energia passaram à iniciativa privada, porém, 

cerca de 80% da capacidade nacional continuavam sob controle estatal (GARCIA, 2011, p.34). 

2.1.3 A Crise do Apagão e o novo modelo de 2004 

Apesar do novo modelo, ao final da década de 90 não se observou grandes investimentos 

nos setores de geração e distribuição de energia por parte dos agentes públicos e privados. Além 

disso, a virada do milênio foi marcada pela diminuição do nível dos reservatórios do Sudeste e 

Centro-Oeste, levando o governo a tomar uma série de medidas para reduzir o consumo de 

energia no país.  

Dentre as medidas tomadas pelo governo durante o período, pode-se citar: 

(i) a instituição do Programa de Racionamento nas regiões mais afetadas 

pela escassez de energia elétrica, a saber, as regiões Sudeste, Centro-Oeste 

e Nordeste do Brasil; e  
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(ii) a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE (por 

meio da Medida Provisória nº 2.198- 5/2001), que aprovou uma série de 

medidas de emergência prevendo metas de redução do consumo de energia 

elétrica para consumidores residenciais, comerciais e industriais situados 

nas regiões afetadas pelo racionamento, por meio da introdução de regimes 

tarifários especiais que incentivavam a redução. As metas para redução do 

consumo das classes residenciais e industriais chegavam a 20%. 

 Site COELCE [2013] 

Em março de 2002, com a elevação do nível dos reservatórios e consequente aumento da 

oferta de energia, o GCE suspendeu as medidas emergenciais e o programa de racionamento. 

Em abril do mesmo ano, por meio da Lei nº 10.438/02, o governo promulgou novas medidas, 

entra elas a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA. 

O PROINFA tem o objetivo de aumentar a participação de fontes 

alternativas renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e 

empreendimentos termelétricos a biomassa) na produção de energia 

elétrica, privilegiando empreendedores que não tenham vínculos 

societários com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição. 

Site ANEEL [2015] 

Em 2004, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico promoveu alterações significativas na 

regulamentação do setor elétrico que perduram até hoje, como o incentivo às empresas privadas 

e públicas para construção e manutenção da capacidade de geração, além de assegurar o 

fornecimento de energia elétrica no país com tarifas adequadas, por meio de processos 

licitatórios (Site COELCE, [2013]). 

No mesmo ano foram criadas ainda:  

(i) a Câmara de Comercialização de Energia – CCEE, que absorveu todas 

as atividades do MAE, e tem a finalidade de viabilizar a comercialização 

de energia promovendo os leilões de compra e venda de energia, registrar 

todos os contratos de compra e venda de energia e pela contabilização dos 

montantes de energia; (ii) a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 

responsável pela condução de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento do setor; e (iii) o comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, 

responsável por acompanhar as atividades do setor, avaliar as condições de 

abastecimento do mercado de energia e elaborar propostas de ações 

preventivas visando a manutenção da segurança energética. 

Site COELCE, [2013] 
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2.1.4 A crise de 2013 e o cenário de instabilidade atual 

Conforme exposto por SORGE (2016), em seu artigo “Novo modelo: mais segurança 

regulatória, mais competição, mais empregos” publicado no site <www.canalenergia.com.br>, 

no período entre 2004 e 2012 observou-se uma relativa estabilidade da regulação do setor 

elétrico brasileiro ao mesmo tempo em que houve gradativo enfraquecimento da ANEEL em 

muitas de suas atribuições, em direção diferente daquela arquitetada quando de sua criação: 

fiscalizar e garantir o suprimento de energia a preços competitivos, garantindo a competição 

justa entre os agentes.   

Em 2013, uma conjunção de fatores levou o setor a mais um período de crise de acordo 

com Sales (2016):  

(i) baixas vazões afluentes, comparáveis aos índices de 2001/2002; (ii) 

atraso na entrada em operação de novos empreendimentos; (iii) política de 

contratação de energia inadequada; (iv) sinalização de preços inadequada; 

e (v) dissonância entre os modelos computacionais oficiais e a política de 

operação, sendo os itens (iii), (iv) e (v) provocados por decisões 

governamentais. 

 

Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), no começo de 2013, “[...] 

observou-se um atraso médio de sete meses nos novos empreendimentos de geração, sendo que 

apenas 42% destes encontravam-se com a data de tendência dentro da prevista” (ACENDE 

BRASIL, 2016). Somado à crise hídrica, o atraso desses novos recursos exigiu um acionamento 

mais intenso das usinas disponíveis, acentuando o esvaziamento dos reservatórios e levando o 

governo a acionar as usinas térmicas, com custo de geração mais elevado que as demais fontes. 

Ao final de 2012, o governo federal, na tentativa de reduzir o custo da energia ao 

consumidor final, baixou a medida provisória 579/12, que estabelece que as concessões de 

usinas podem ser prorrogadas apenas uma vez pelo prazo de 30 anos, além de, após a renovação, 

remunerar as empresas outorgadas apenas pelo investimento em operação e manutenção dos 

equipamentos, pois, após o primeiro período de 30 anos, os ativos já haviam sido remunerados 

pelo preço de venda. Isto representaria uma redução na tarifa de até 20%.  

Porém, não houve interesse por parte dos outorgados em renovar os contratos das usinas 

em operação segundo esta nova regra, o que levou ao cancelamento do Leilão A-1 daquele ano 

e o fracasso dos Leilões A-1 e A-0, realizados entre 2013 e 2014, cujos preços teto estavam 

muito aquém dos preços praticados no mercado de curto prazo, levando os produtores a vender 

a energia neste ambiente de contratação. Desta maneira, as distribuidoras foram obrigadas a 
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comprar energia no mercado de curto prazo, que, devido à crise hídrica e o alto custo de 

operação das térmicas, estava sendo negociada a preços altíssimos, aumentando 

significativamente a tarifa de energia neste período. 

Além do exposto acima, observou-se desde o final de 2012, várias mudanças regulatórias 

que impactaram significativamente o escopo e o orçamento de projetos de geração em 

desenvolvimento e em operação. 

Este cenário de instabilidade exige que as empresas de geração estejam cada vez mais 

preparadas e alinhadas às boas práticas em gerenciamento de projetos para que sejam cumpridas 

todas as demandas dos órgãos reguladores e para que atinjam o sucesso de seus projetos. 

2.2. Gerenciamento de projetos 

2.2.1 Definição de projeto 

Conceito amplamente difundido pelo Project Management Institute – PMI desde 1996 

através de sua mais famosa publicação, o PMBOK - Project Management Body of Knowledge, 

e aceito pela grande maioria dos profissionais em todo o mundo, projeto pode ser definido como 

“[...] um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo” (PMBOK, 2013, p.3).  

Temporário, pois, por mais que o produto elaborado perdure por anos, como um edifício, 

por exemplo, o esforço necessário para sua criação teve início, meio e fim bem definidos, 

visando atingir objetivos previamente estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, custo e 

qualidade. Exclusivo, pois, ainda que em um condomínio cada unidade seja implantada através 

dos mesmos processos, com o mesmo padrão de materiais e com a mesma equipe, cada 

edificação é única: possui sua própria localização e seus próprios usuários (PMBOK, 2013). 

Apesar de diferentes, projetos são comumente encarados como sinônimos do produto 

criado por seu esforço. Francis M. Webster (DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 2010, p.2) 

caracteriza vários fatores de projeto, como a interdependência entre atividades e o envolvimento 

de múltiplos recursos (pessoas, materiais, equipamentos) e afirma que “[...] projetos não são 

sinônimos dos produtos do projeto”: 

Não é trivial a distinção entre as entidades projeto e produto do projeto, 

uma vez que possuem características próprias e com a mesma 

denominação, por exemplo: o ciclo de vida. No ciclo de vida de um 

produto, o custo resultante inclui o custo de criá-lo (um projeto), o custo de 

operá-lo (não é um projeto), o custo de reparos e manutenção (tipicamente 

realizados como projetos) e o custo de descartá-lo (geralmente um projeto). 

No ciclo de vida do projeto, o custo do projeto é uma pequena fação do 
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custo resultante do ciclo de vida de um produto, pois está relacionado 

somente ao custo de criação do produto.  

DINSMORE e CABANIS-BREWIN (2010, p.2) 

Shenhar e Dvir (2010, p.16), em seu livro “Reinventando Gerenciamento de Projetos”, 

definem projeto como “[...] uma organização temporária e processo estabelecido para alcançar 

uma meta específica sob as restrições de tempo, orçamento e outros recursos”. 

2.2.2 Gerenciamento de projetos 

Uma vez que projetos são esforços temporários realizados por pessoas, limitados por 

recursos, com início meio e fim bem definidos, gerando resultados exclusivos, gerenciamento 

de projetos é a “aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (PMBOK, 2013, p.5). 

Kerzner (2009, p.3) define o gerenciamento de projetos como sendo “[..] o planejamento, 

a organização, a direção e o controle dos recursos da empresa para um objetivo de relativo curto 

prazo, que foi estabelecido para concluir metas e objetivos específicos”. 

O PMBOK classifica o gerenciamento de projetos em cinco grandes grupos de processos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento, relacionados 

entre si conforme FIG. 1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos, p.11. 

 Processos de Iniciação – autorização do projeto ou fase; 

 Processos de Planejamento – são processos iterativos de definição e refinamento de 

objetivos e seleção dos melhores caminhos para atingir os objetivos; 

 Processos de Execução – execução dos planos do projeto: coordenação de pessoas e 

outros recursos para executar o plano; 

 Processos de Monitoramento e Controle – medição e monitoramento do desempenho 

do projeto. Garantem que os objetivos do projeto são alcançados através do 

monitoramento e medição regular do progresso, de modo que ações corretivas 

possam ser tomadas quando necessário; 

 Processos de Fechamento – aceitação formal do projeto (com verificação de escopo) 

ou fase para a sua finalização. 
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FIGURA 1 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMBOK (2013, p.50) 

Para Kerzner (2009, p.2), o gerenciamento de projetos bem-sucedido é aquele que cumpre 

com os objetivos do projeto: dentro do prazo e dos custos, conforme o nível de 

tecnologia/desempenho desejado, com a utilização eficaz dos recursos atribuídos. 

Vale ressaltar que estes objetivos relacionados ao sucesso do projeto: prazo, recursos 

(humanos ou de outros tipos, inclusive financeiros) e desempenho técnico (qualidade) são, por 

muitas vezes, conflitantes e influenciam diretamente a forma como os projetos serão 

gerenciados. Em outras palavras: estes fatores (escopo, qualidade, cronograma, orçamento, 

recursos, riscos) “estão relacionados de tal forma que, se algum deles mudar, pelo menos outro 

fator provavelmente será afetado” (PMBOK, 2013, p.6). 

Kerzner (2009, p.4) atenta ainda ao fato de que, se o projeto for realizado para um cliente 

externo, então uma quarta restrição deve ser incluída ao prazo, custo e qualidade: a relação com 

o cliente. Afinal, é possível gerenciar um projeto internamente e atender a todas as expectativas 

do cliente e, ao mesmo tempo, afastá-lo de tal forma que nenhum negócio futuro acontecerá, 

vide FIG. 2 – Visão geral do gerenciamento de projetos, p.12. 

Por fim, destaca-se que o sucesso de um projeto específico não significa necessariamente 

que a empresa ou departamento de projetos será bem-sucedido em todos os seus projetos. Um 

projeto pode ser bem-sucedido pelo esforço individual e isolado de um gerente ou pela forte 

influência de um executivo. Mas, conforme exposto por Kerzner (2009, p.5) “[...] para que um 

fluxo contínuo de projeto bem-sucedido ocorra, deve existir um forte comprometimento da 

empresa com o gerenciamento de projetos, e esse comprometimento deve ser visível”. 
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FIGURA 2 – Visão geral do gerenciamento de projetos 

Fonte: KERZNER (2009, p.4) 

2.3. Escritório de gerenciamento de projetos 

Antes de conceituar escritório de gerenciamento de projetos - EGP e sua importância numa 

organização, vale destacar o que são programas e portfólios.  

Segundo o PMBOK (2013, p.9), um programa é “[...] um grupo de projetos, subprogramas 

e atividades de programas relacionados, gerenciados de modo coordenado, visando à obtenção 

de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente”. Já um 

portfólio diz respeito a projetos, programas, subportfólios e operações que não possuem 

necessariamente relação entre si e são gerenciados como um grupo para obtenção de resultados 

estratégicos à empresa (PMBOK, 2013, p.9), vide FIG. 3 – Programas e portfólios em uma 

organização, p.13. 

Pode-se dizer então que organizações empreendem novos projetos visando, direta ou 

indiretamente, atingir objetivos estratégicos previamente estabelecidos. Diante disso, o 

portfólio da empresa deve ser gerenciado de forma a priorizar determinados projetos, programas 

e subportfólios cujos resultados estarão mais alinhados às expectativas estratégicas da 

organização. 

Conforme exposto por J. Kent Crawford (DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 2010, 

p.321), à medida que a quantidade e complexidade dos projetos em uma empresa aumentam a 

capacidade de acompanhamento de atividades que agregam valor e consomem recursos pode 

ser prejudicada, a menos que a organização utilize métodos comprovadamente eficazes em 
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gerenciamento de projetos para concepção, planejamento, execução e controle de seus projetos 

e conclui: “[...] a única maneira de ter uma noção de como os projetos de uma empresa estão 

sendo desempenhados é ter um ponto focal em projetos: o escritório de projetos”. 

 

 

 

FIGURA 3 – Programas e portfólios em uma organização 

Fonte: Lucas Donasolo 

Um escritório de gerenciamento de projetos - EGP, ou em inglês PMO – Project 

Management Office, é, “uma estrutura organizacional que padroniza os processos de 

governança relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 

ferramentas e técnicas” (PMBOK, 2013, p.11).  

O PMO reúne os dados e informações de projetos estratégicos corporativos 

e avalia como os objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo 

alcançados. O PMO é a ligação natural entre os portfólios, programas e 

projetos da organização e os sistemas de medição.  

PMBOK (2013, p.11) 

Um escritório de gerenciamento de projetos pode ser implantado em três níveis dentro de 

uma organização: Nível 1 - Escritório de controle de projetos; Nível 2 - Escritório de projetos 

de unidade de negócios; e Nível 3 - Escritório estratégico de projetos, conforme FIG. 4 – Três 

níveis de escritório de projetos, p.14. 

No Nível 1 o escritório de projetos dedica-se a um único projeto, isoladamente. No Nível 

2 o escritório de projetos integra múltiplos projetos de vários tamanhos dentro da 

divisão/departamento, permitindo a integração de recursos de forma eficaz. Já no Nível 3, ou 

nível corporativo, “o escritório de projetos serve como um repositório para padrões, processos 
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e metodologias que aprimoram o desempenho de projetos em todas as divisões” e possibilita 

ainda mitigar os conflitos gerados pela competição de recursos entre departamentos e, 

principalmente, permite que a organização gerencie sua carteira como um ou mais portfólios 

interligados (DINSMORE e CABANIS-BREWIN, 2010, p.325). 

 

 

 

FIGURA 4 – Três níveis do escritório de projetos 

Fonte: DINSMORE e CABANIS-BREWIN, (2010, p.324) 

Quanto mais alto o nível do escritório de projetos dentro de uma organização, maior a 

padronização de processos, maior a capacidade de gerenciamento de recursos e maior a 

capacidade de priorização e pensamento sistêmico, em outras palavras: quanto mais alto o nível 

do PMO em uma organização, maior a maturidade do escritório em gerenciamento de projetos. 

2.4. Maturidade em gerenciamento de projetos 

Conforme exposto por Prado (2015), o conceito de maturidade é bem intuitivo e tem várias 

aplicações em nosso cotidiano. Em gerenciamento de projetos, maturidade “[...] está ligada à 

capacidade de uma organização gerenciar seus projetos com sucesso”. Analogamente ao citado 

anteriormente, quanto maior o nível de maturidade de uma organização, maior o nível de 

sucesso de seus projetos, conforme exposto na FIG. 5 – Níveis de maturidade e sucesso, p.15. 

Pode-se dizer que é intuitiva a relação entre sucesso e maturidade, como e é natural que as 

organizações busquem um amadurecimento em seus processos e conhecimentos em 

gerenciamento para maximizar seus ganhos através de projetos bem-sucedidos, uma vez que 

“[...] um maior amadurecimento em GP propicia menores prazos, maior aderência aos custos 

previstos e entrega de resultados conforme esperados” (PRADO, 2015). 
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FIGURA 5 – Níveis de maturidade e sucesso 

Fonte: PRADO (2015) 

Empresas com maiores níveis de maturidade são mais competitivas, umas vez que obtém 

melhores resultados com seus projetos. Geralmente estão anos a frente de empresas de menor 

nível, já que para alcançar o patamar de excelência empreenderam vários anos melhorando seus 

processos de gerenciamento. Além disso, por estarem mais capacitadas, assumem maiores 

riscos que seus concorrentes e quando obtém sucesso, conseguem um fantástico valor 

competitivo em relação às demais (PRADO, 2015). 

A pesquisa de maturidade em gerenciamento de projetos Archibald & Prado, desde 2005 

vem avaliando os níveis de maturidade de empresas brasileiras de diferentes áreas e setores. 

Em 2014, a pesquisa revelou que as organizações brasileiras possuem uma maturidade média 

de 2,64. O GRÁFICO 1 – Sucesso versus nível de maturidade, p.16, apresenta alguns resultados 

da pesquisa conduzida em 2014. 

Como citado anteriormente, toda organização busca intuitivamente maior maturidade em 

gerenciamento de projetos. Entender os pontos fracos da empresa e onde ela se encontra numa 

escala de maturidade é fundamental para traçar um plano de melhoria e obter melhores 

resultados a longo prazo. Uma forma de avaliar a organização e seus departamentos é através 

dos modelos de maturidade. 
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Um modelo de maturidade em gerenciamento de projeto pode ser entendido como: 

 “[...] um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de 

uma organização gerenciar projetos com sucesso. Além disso, espera-se 

que um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos seja capaz de 

auxiliar no estabelecimento de um plano de crescimento para a maturidade 

da organização”.  

PRADO (2015) 

 

GRÁFICO 1 – Sucesso versus nível de maturidade 

Fonte: PRADO (2015) 

A partir da década de 90, vários modelos de maturidade surgiram, em grande maioria 

inspirados no modelo de maturidade em desenvolvimento de software (SW-CMM) e em uma 

escala de 5 (cinco) níveis, diferente do modelo OPM3, desenvolvido pelo PMI, que é baseado 

em níveis percentuais (PRADO, 2015). Além do OPM3, podemos citar: (i) CBP: Center for 

Business Practices; (ii) Harold Kerzner: PMMM – Project Management Maturity Model; (iii) 

Modelo de Berkeley; e por fim (iv) Prado-MMGP, que será detalhado a seguir. 

2.5. O Modelo Prado-MMGP  

Lançado em dezembro de 2002 por Darci Prado, o modelo de maturidade Prado-MMGP 

(Modelo de maturidade em gerenciamento de projetos) encontra-se em sua segunda versão e 

foi “[...] elaborado com base na experiência do autor com dezenas de empresas brasileiras, 

envolvendo centenas de projetos” (PRADO, 2015).  

 Utilizando premissas como confiabilidade, universalidade e simplicidade, o modelo 

Prado-MMGP contempla 5 (cinco) níveis e 7 (sete) dimensões e é aderente às principais 
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tendências em gerenciamento de projetos, como PMBOK (PMI), ICB (IPMA) e Prince2. A 

FIG. 6 – Modelo Prado-MMGP – Níveis e Dimensões, p.17, apresenta os níveis e dimensões 

do modelo. 

 

FIGURA 6 – Modelo Prado-MMGP - Níveis e dimensões 

Fonte: PRADO (2015) 

Estas 7 (sete) dimensões estão presentes em cada um dos níveis de maturidade, com 

exceção do Nível 1. Por mais simples que o modelo seja, sua abrangência é bem ampla e não 

abrange apenas o estágio de implantação. Até porque, o sucesso de um departamento depende 

de sua capacidade em gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, alinhados estrategicamente 

com a organização.  

A seguir, serão apresentadas características básicas de cada um dos 5 (cinco) níveis de 

maturidade propostos pelo modelo Prado-MMGP. 

2.5.1 Nível 1: Inicial 

Neste nível, o setor não possui uma percepção correta do que sejam projetos e 

gerenciamento de projetos. De acordo com Prado (2015), neste nível “[...] projetos são 

executados na base da intuição, boa vontade ou melhor esforço individual”. O sucesso muitas 

vezes vem por sorte ou pelo esforço de alguma pessoa específica, mesmo sem a utilização de 

métodos ou processos adequados. Não se conhece exatamente os resultados dos projetos pois 

não existe metodologia de acompanhamento nem indicadores de desempenho, além de não 

haver alinhamento com as estratégias da empresa. Em um departamento Nível 1 são recorrentes 
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atrasos, estouros de orçamentos, mudanças de escopo, não atendimento dos benefícios do 

projeto, além da insatisfação dos clientes (PRADO, 2015). 

2.5.2 Nível 2: Conhecido 

Neste nível, já existe um conhecimento mais apurado sobre gerenciamento de projetos, 

pois o setor já fez algum esforço no sentido de criar uma linguagem comum sobre 

gerenciamento através de treinamentos para a equipe. Além disso, ferramentas adequadas são 

utilizadas para sequenciamento de atividades, existem esforços individuas para controle de 

alguns projetos, mas ainda não existe uma padronização no gerenciamento de projetos. É neste 

nível que ocorre um despertar para a importância das boas práticas de gerenciamento para o 

departamento. Apesar destas iniciativas isoladas, ainda há atrasos, overrun (em custos), 

mudanças de escopo, insatisfação do cliente e o não atendimento aos objetivos do projeto 

(PRADO, 2015). 

2.5.3 Nível 3: Padronizado 

Conforme exposto por Prado (2015) “[...] O terceiro nível da escala de maturidade 

apresenta um cenário em que se implanta e utiliza um modelo padronizado para gerenciamento 

de projetos, com base em competências, processos e ferramentas”. Ou seja, todos os envolvidos 

participaram de treinamento para o modelo do departamento e todos seguem e utilizam a 

metodologia por pelo menos um ano. Neste nível se faz uso de baseline, medição de 

desempenho de projeto, identificação de anomalias e já existe uma preocupação com o 

alinhamento estratégico da organização. Os ganhos em relação a um departamento Nível 2 são 

claramente percebidos. Existe um maior índice de sucesso em projetos e maior satisfação do 

cliente, pois há uma previsibilidade maior dos resultados dos projetos (PRADO. 2015). 

2.5.4 Nível 4: Gerenciado 

Neste nível, o modelo implantado no Nível 3 já vem sendo praticado de forma eficiente, 

por meio de profissionais realmente competentes. No Nível 4, destaca-se a identificação das 

causas comuns aos fracassos ou desvios do projeto, onde ações são tomadas visando sua 

eliminação, sejam elas causas internas ou externas. Aqui se intensifica a prática de melhoria 

contínua através de meios de controle e medição do modelo implantado, além de iniciativas 

formais no sentido de evolução na arte de gerenciar e se relacionar com pessoas. Existe forte 

alinhamento com as estratégias da empresa através de gerenciamento de portfólio. Informações 

de projetos são armazenadas visando a melhoria contínua do escritório de projetos. É o 
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ambiente perfeito para treinamentos mais avançados, como MBA - Master of Business 

Administration em gerenciamento de projetos, uma vez que os conhecimentos são mais bem 

assimilados por serem vivenciados no dia a dia. Existe alto nível de sucesso dos projetos, a 

organização visualiza claramente os benefícios oriundos do novo modelo de gerenciamento e o 

departamento se encontra com maior disposição em assumir projetos de alto risco (PRADO, 

2015).  

2.5.5 Nível 5: Otimizado 

Segundo Prado (2015), um departamento de maturidade nível 5 “[...] 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”. Como principais 

características pode-se citar a otimização de processos e ferramentas e de resultados (prazo, 

custo, escopo, qualidade, etc.), além de altíssimo nível de sucesso, clima de trabalho com baixo 

estresse e alta produção, sendo que esta situação ocorre há mais de 2 (dois) anos. Existe um 

conhecimento amplo de gerenciamento de projetos pela equipe e a cultura de projetos é 

disseminada e exercida com naturalidade (PRADO, 2015). 

2.5.6 Interpretação de resultados  

Segue abaixo uma breve interpretação dos resultados de maturidade em gerenciamento de 

projetos obtidos através do Modelo Prado-MMGP: 

 Acima de 4,5: excelente; 

 Entre 4,0 e 4,5: ótimo; 

 Entre 3,2 e 4,0: boa; 

 Entre 2,9 e 3,2: regular; 

 Entre 1,8 e 2,9: fraca; 

 Até 1,8: muito fraca. 

Também é possível avaliar o percentual de aderência do resultado a cada nível de 

maturidade, já que um setor pode ser aderente à mais de um nível. Esta avaliação, em conjunto 

com a avaliação final, permite entender o estágio em que o departamento se encontra, já que 

dificilmente estará completamente aderente a apenas um nível. Segue interpretação dos 

resultados do método (PRADO, 2015): 

 Até 20 pontos: aderência muito fraca; 

 Até 40 pontos: aderência fraca; 
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 Até 75 pontos: aderência regular; 

 Até 90 pontos: aderência boa; 

 Até 100 pontos: aderência ótima. 

Por fim, é possível ainda avaliar o percentual de aderência do resultado com as 7 (sete) 

dimensões consideradas pelo método. Segue interpretação dos resultados (PRADO, 2015): 

 Até 20%: aderência muito fraca; 

 Até 40%: aderência fraca; 

 Até 75%: aderência regular; 

 Até 90%: aderência boa; 

 Até 100%: aderência ótima. 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta uma pesquisa descritivo-explicativa, de abordagem qualitativa, 

sobre maturidade em gerenciamento de projetos dos departamentos de projetos de empresas de 

geração de energia elétrica brasileiras, onde se buscou traçar um paralelo entre os resultados do 

setor nos últimos anos com o nível de maturidade destas empresas. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

apresentação e maior entendimento de itens-chave relacionados à pesquisa, como 

gerenciamento de projetos e maturidade em gerenciamento de projetos, seguida da aplicação 

do questionário proposto por Darci Prado para a classificação dos departamentos das empresas 

participantes através do modelo de maturidade Prado-MMGP. Este modelo de maturidade foi 

escolhido em detrimento de sua simples aplicação e grande abrangência em relação às áreas de 

conhecimento citadas pelo PMBOK. 

3.1. Procedimento de coleta de dados 

Os dados das empresas participantes foram coletados através do formulário, composto por 

40 questões, encaminhado via e-mail. De posse das respostas, foi realizada a avaliação final da 

maturidade de cada departamento e a aderência aos níveis e dimensões do método. 

A fim de comparar o resultado da avaliação final de maturidade dos departamentos de 

empresas de geração de energia com demais departamentos de empresas brasileiras, foi 

consultada a pesquisa de Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Archibald & Prado, 

2014, disponível no site <http://www.maturityresearch.com>. 

Os dados de desempenho dos projetos em andamento do setor elétrico foram obtidos 

através de pesquisa documental realizada aos relatórios de Acompanhamento da Expansão da 

Oferta de Geração de Energia Elétrica, emitidos periodicamente pela ANEEL.  

3.2. População e amostra 

O questionário foi encaminhado a uma amostra não probabilística de 20 (vinte) empresas 

brasileiras de geração de energia. Destas, 6 (seis) responderam o questionário. Apesar de 

pequena, a amostra contém empresas de geração de energia de pequeno a grande porte, com 

projeto de diversas fontes espalhados por todo o Brasil.   
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3.3. Técnica de análise e interpretação de dados 

Para este trabalho, os dados obtidos da amostra de empresas de geração de energia e da 

pesquisa documental aos relatórios de acompanhamento da ANEEL foram comparados entre si 

a fim de, através do método indutivo baseado na subjetividade, inerente à avaliação qualitativa, 

encontrar uma relação entre o nível de maturidade das empresas de geração de energia com os 

últimos resultados do setor. 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Pesquisa de campo 

Aqui serão apresentados os resultados da pesquisa de maturidade realizada aos 

departamentos de projetos das 6 (seis) empresas participantes. A fim de garantir a 

confidencialidade das informações apresentadas, as empresas foram numeradas de 1 a 6.  

4.1.1 Empresa 1 

Seguem os gráficos de aderência aos níveis e às dimensões obtidos através das respostas 

da Empresa 1, cuja avaliação final de maturidade resultou no valor de 1,48, ou seja, nível de 

maturidade muito fraco e aderência aos níveis e dimensões também muito fraca (GRÁFICO 

2.1, p.23 e GRÁFICO 2.2, p.23). 

 

GRÁFICO 2.1 – Empresa 1: Aderência aos níveis de maturidade 

 

 GRÁFICO 2.2 – Empresa 1: Aderência às dimensões 
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4.1.2 Empresa 2 

Seguem os gráficos de aderência aos níveis e às dimensões obtidos através das respostas 

da Empresa 2, cuja avaliação final de maturidade resultou no valor de 3,53, ou seja, bom nível 

de maturidade, aderência boa ao Nível 2 e regular para os níveis 3, 4 e 5, e aderência regular 

em todas dimensões com exceção da Competência Técnica e Contextual, classificada como boa 

(GRÁFICO 3.1, p.24 e GRÁFICO 3.2, p.24). 

 

GRÁFICO 3.1 – Empresa 2: Aderência aos níveis de maturidade 

 

GRÁFICO 3.2 – Empresa 2: Aderência às dimensões 
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Alinhamento Estratégico, classificado como muito fraco (GRÁFICO 4.1, p.25 e GRÁFICO 4.2, 

p.25). 

 

GRÁFICO 4.1 – Empresa 3: Aderência aos níveis de maturidade 

 

RÁFICO 4.2 – Empresa 3: Aderência às Dimensões 

4.1.4 Empresa 4 

Seguem os gráficos de aderência aos níveis e às dimensões obtidos através das respostas 

da Empresa 4, cuja avaliação final de maturidade resultou no valor de 3,29, ou seja, bom nível 

de maturidade, aderência regular aos níveis 2, 3 e 4 e muito fraca ao nível 5 e aderência regular 

a todas as 7 (sete) dimensões propostas (GRÁFICO 5.1, p26 e GRÁFICO 5.2, p.26). 
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 GRÁFICO 5.1 – Empresa 4: Aderência aos níveis de maturidade 

 

GRÁFICO 5.2 – Empresa 4: Aderência às dimensões 
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como fraca (GRÁFICO 6.1, p.27 e GRÁFICO 6.2, p.27). 
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GRÁFICO 6.1 – Empresa 5: Aderência aos níveis de maturidade 

 

GRÁFICO 6.2 – Empresa 5: Aderência às Dimensões 

4.1.6 Empresa 6 

Seguem os gráficos de aderência aos níveis e às dimensões obtidos através das respostas 

da Empresa 6, cuja avaliação final de maturidade resultou no valor de 2,17, ou seja, nível de 

maturidade fraco, com fraca aderência aos níveis 2, 3 e 4, com aderência muito fraca ao nível 
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p.28). 
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GRÁFICO 7.1 – Empresa 6: Aderência aos níveis de maturidade 

 

GRÁFICO 7.2 – Empresa 6: Aderência às dimensões 
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conforme pode ser observado no GRÁFICO 8 – Maturidade por área de negócio, p.29, onde os 

valores obtidos neste trabalho foram adicionados ao gráfico apresentado por Prado (2015). 

 

* com exceção dos valores obtidos por este trabalho, cujos resultados são de 2016 

GRÁFICO 8 – Maturidade por área de negócio 

Fonte: PRADO (2015) 
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Archibald & Prado de 2014 <http://www.maturityresearch.com>. Ainda pelo GRÁFICO 9, 

observamos um atraso médio de 32% para empresas Nível 2, onde está localizada a média da 

amostra e a empresa 6, e 37% para empresas do Nível 1, que corresponde às empresas 1, 3 e 5. 

 

GRÁFICO 9 – Atraso médio dos projetos versus nível de maturidade 

Fonte: PRADO (2015) 

Em um ambiente como o setor elétrico, onde os prazos para entrega dos projetos estão 

atrelados a planos decenais de expansão de energia publicados pelo Ministério de Minas e 

Energia e cujos atrasos não impactam apenas o empreendedor, mas também a sociedade como 

um todo; onde milhões de reais são investidos em um curto período de tempo, quando 

comparado com os 30 anos de operação inicial de uma usina; onde se espera alto nível de 

gerenciamento da integração, tendo em vista o grande número de áreas de conhecimento, 

stakeholders e empresas envolvidas para um único projeto; somado a um ambiente de 

instabilidade setorial, estes resultados relevam uma relativa falta de preparo das empresas 

geradoras e podem dizer muito a respeito dos atrasos observados no setor durante os últimos 

anos. 

4.3. Relação dos resultados da amostra com os dados do setor elétrico 

Todo projeto de geração aprovado pela ANEEL para implantação recebe uma outorga 

autorizativa que permite o agente empreendedor explorar um rio ou área específica para geração 

de energia por um período de 25 a 30 anos, dependendo da fonte. Nesta outorga são 

apresentados marcos de controle que devem ser cumpridos pelo empreendedor, como data de 

início das obras, emissão da licença ambiental de operação e principalmente, a data de operação 

comercial das unidades geradoras. 
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O agente autorizado deve, mensalmente, apresentar à ANEEL um relatório contendo as 

atividades realizadas durante o período para que a Agência possa acompanhar o andamento das 

obras e verificar o cumprimento dos marcos definidos na outorga. 

Os dados apresentados no GRÁFICO 10 – Status dos projetos de geração em implantação, 

p.31, foram extraídos do relatório Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de 

Energia Elétrica de novembro de 2016, emitido pela ANEEL e disponível em 

<http://www.aneel.gov.br/acompanhamento-da-expansao-da-oferta-de-geracao-de-energia-

eletrica>, e apresenta o status do cronograma dos projetos de geração já outorgados e em 

implantação, organizados por fonte e classificados em três níveis: adiantado, normal e atrasado. 

Ao todo são 754 projetos, sendo: 46 usinas de biomassa, 111 usinas fotovoltaicas, 353 parques 

eólicos, 21 usinas hidrelétricas, 63 termoelétricas e 160 pequenas centrais hidrelétricas. 

 

GRÁFICO 10 – Status dos projetos de geração em implantação 

Fonte: ANEEL (2016), tratados por Lucas Donasolo 
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uma empresa com alto nível de maturidade em gerenciamento, podem mitigar muitos dos 

atrasos observados nestas obras.  

Apesar de serem dados secundários e gerais do setor, os números apresentados no 

GRÁFICO 10 vão ao encontro dos resultados obtidos através da avaliação de maturidade 

aplicada neste trabalho: empresas de baixo nível de maturidade, acabam não cumprindo os 

prazos estabelecidos nas outorgas autorizativas. Não cabe aqui apresentar os motivos que levam 

aos significativos atrasos apresentados, até porque, para ao que este trabalho se propõe, basta 

levar em conta que a implantação dos projetos é de responsabilidade exclusiva das empresas de 

geração outorgadas e cujo sucesso depende da capacidade destas empresas em gerenciamento 

de projetos.  

Apesar de a amostra do GRÁFICO 10 corresponder a todos os projetos em implantação no 

Brasil, diferente da pequena amostra de empresas classificadas por este trabalho, fica evidente 

a relação entre a maturidade das empresas geradoras com o status dos projetos em implantação, 

levando-nos a perceber que, apesar da instabilidade do setor observada nos últimos anos, muitas 

empresas não estão devidamente preparadas para a implantação destes projetos e contribuem 

significativamente para os atrasos observados.  
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância das boas práticas de gerenciamento 

de projetos para o sucesso de empreendimentos de geração de energia elétrica através da 

comparação do nível de maturidade de empresas geradoras com os resultados gerais do setor 

nos últimos meses. Para tanto, foram utilizados os dados de uma amostra não probabilística de 

6 (seis) empresas brasileiras de geração para classificá-las de acordo com o modelo de 

maturidade Prado-MMGP e entender como estão posicionadas em relação à demais empresas 

brasileiras. 

O nível de maturidade médio da amostra consultada para este trabalho foi de 2,40, ou seja, 

9,22% abaixo da média nacional há 2 (dois) anos, um nível considerado baixo tendo em vista a 

escala de 1 a 5 proposta pelo modelo Prado-MMGP. É evidente que empresas com este nível 

de maturidade possuem menores taxas de sucesso em seus projetos, conforme exposto no 

GRÁFICO 9 – Atraso médio dos projetos versus nível de maturidade, p.30. Os níveis de 

maturidade obtidos neste trabalho levam a crer que as empresas brasileiras de geração não estão 

preparadas para o ambiente de mudança constante que se tornou o setor elétrico nos últimos 

anos. Porém, apesar destes resultados estarem de acordo com as hipóteses estabelecidas, deve-

se destacar que a baixa adesão da pesquisa por parte das organizações resultou em uma amostra 

muito pequena e qualquer extrapolação destes resultados no sentido de classificar todos os 

agentes de geração do setor poderia ser injusta.  

Neste trabalho, o único fator de sucesso em projetos a ser levado em conta para comparação 

com o nível de maturidade da amostra foi o atendimento aos prazos previstos nas outorgas 

autorizativas dos projetos de geração. Em consulta ao Relatório de Acompanhamento da 

Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica de novembro de 2016, emitido pela 

ANEEL, verificou-se que 53% dos projetos outorgados pela Agência estão com o cronograma 

para implantação atrasado, sendo que destes, 33% são atrasos provenientes da implantação de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, conforme exposto no GRÁFICO 10 – Status dos projetos de 

geração em implantação, p.31.  

Os níveis de maturidade da amostra demonstram uma tendência de que as empresas 

geradoras possuem uma baixa maturidade em gerenciamento de projetos e esta tendência é 

reforçada pelos altos índices de atrasos apresentados no relatório de acompanhamento da 

ANEEL. 



34 

 

Não coube a este trabalho apresentar os motivos específicos que levaram ao alto índice de 

atraso verificado nos cronogramas de implantação dos empreendimentos de geração.  Muitos 

destes projetos podem ter sido impactados por mudanças regulatórias que alteraram 

significativamente seu escopo e, consequentemente seu cronograma, da mesma forma que 

muitos outros projetos devem apresentar atrasos diretamente relacionados à falta de preparo dos 

escritórios de projetos que os gerenciam. Ainda assim, um escritório de projetos com processos 

otimizados, com uma cultura de melhoria contínua bem enraizada e com métodos eficientes de 

controle e medição, estaria muito mais preparado para enfrentar os desafios inerentes à 

implantação de projetos de geração no Brasil. 

Assim como o objetivo do modelo Prado-MMGP é traçar um plano de melhoria para que 

a organização obtenha melhores resultados em longo prazo, novos trabalhos de avaliação como 

este podem ser conduzidos futuramente de forma a aumentar a conscientização dos agentes 

geradores para a importância das boas práticas de gerenciamento aos resultados do setor 

elétrico. Uma pesquisa com maior número de participantes e com coleta de dados primários de 

indicadores de desempenho exclusivos para empreendimentos de geração pode trazer um maior 

entendimento do nível maturidade geral do setor e possibilitar às empresas traçar seu próprio 

plano de melhoria. 

Os resultados deste trabalho confirmam a realidade das empresas brasileiras. Por mais que 

o gerenciamento de projetos seja cada vez mais difundido no país e seu papel no sucesso de 

empreendimentos cada vez mais aceito, ainda existe um longo caminho para a excelência no 

gerenciamento de projetos. 
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