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RESUMO 

 

O gerenciamento de projetos atualmente é visto como uma arma competitiva que 
transmite maior qualidade e valor agregado para os clientes, além transferir 
conhecimento, controle de custos, prazo e aumento da lucratividade para as 
empresa. Para identificar quais melhorias são necessárias e alcançá-las, existe um a 
avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos, como forma de mensurar 
qual é o nível de habilidade de uma empresa para gerenciar seus projetos. Dessa 
forma, a aceitação do uso das melhores práticas em gerenciamento de projetos por 
parte das organizações fez surgir a necessidade de ampliação e desenvolvimentodo 
entendimento da maturidade em gerenciamento de projetos. O aumento da 
competitividade no setor da construção civil está diretamente relacionado à melhoria 
da qualidade desses sistemas de gestão.Assim, esta pesquisa tem 
comoobjetivoidentificar o nível de maturidade de uma empresa de pequeno porte do 
setor da construção civil de Niterói / RJ. Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, 
do tipo descritiva e exploratória, fundamentada por meio de referências bibliográficas 
e consolidada mediante estudo de casoatravés da aplicaçãodo Modelo de 
Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Darci Prado (2014). Utilizacomo 
instrumento de coleta de dados o questionário do modelo de Prado com três 
participantes da empresa acima citada. Como resultado verificou-se que a empresa 
está enquadrada nos níveis 1 e 2 do modelo em questão, atingindo um índice de 
maturidade na escala de 1,99. Ao final, conclui-se que a empresa precisa elaborar 
estratégias de ações para atender todos os requisitos pertinentes ao nível 2, 
consolidando-os e almejando atingir os níveis subsequentes, através da implantação 
e implementação de métodos de gerenciamento de projetos para a evolução da 
empresa estudo de caso. 
 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Maturidade em gerenciamento de 
projetos. modelos de avaliação da maturidade. Modelo Prado – MMGP. Construção 
civil.Empresa de pequeno porte. 
 

 



ABSTRACT 

Project management is now seen as a competitive weapon that conveys greater 
quality and added value to customers, besides transferring knowledge, deadlines, 
financial control and increased profitability to the company. To identify which 
improvements are needed and to achieve them, there is an evaluation of the maturity 
in the project management as a way of measuring the level of a company's ability to 
administer its own projects. Thus, the acceptance of the use of best practices in 
project management by organizations has raised the need to expand and develop 
the understand ding of maturity in project management. The increase in 
competitiveness in the construction sector is directly related to the improvement of 
the quality of these management systems. Therefore, the objective of this research is 
to identify the level of maturity of a small company of the civil construction sector in 
Niterói/RJ. This research has a qualitative approach, both descriptive and 
exploratory, based on bibliographical references and consolidated through a case 
study, through the application of the Maturity Model in Project Management of Darci 
Prado (2014), using the questionnaire of the Prado´s model as a data collection tool 
with three participants of the mentioned company. As a result it was verified that the 
company is framed in levels1and 2 of the model, achieving a maturity index on the 
scale of 1.99. In conclusion, this study verifies that the company needs to devise 
action strategies to meet all relevant requirements at level 2, consolidating them, 
aiming to reach subsequent levels, through the implantation and implementation of 
project management methods for the evolution of the study case company.  
 

Keywords: Project management. Maturity in project management .Assessment 
models. Model Prado – MMGP. Construction.Small company. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 

Desde o início das civilizações, a história registra grandes feitos da 

humanidade que podem ser classificadas como projetos. No entanto, foi apenas no 

final do século XX que ocorreu o aperfeiçoamento das técnicas conforme 

conhecemos atualmente. 

Na história da humanidade um dos primeiros projetos de que se tem 

conhecimento, descrito pelo historiador grego Herótodo, foi a construção da pirâmide 

de Quéops. De acordo com os escritos de Herótodo, esta construção demandou 20 

anos de trabalho, mão de obra de cerca de 100 mil camponeses que empilharam, 

neste projeto, 2,3 milhões de blocos de granito e pedra calcária, com peso médio de 

2,5 toneladas.  

A construção das grandes pirâmides do Egito, da Muralha da China, do 

Coliseu de Roma, dos demais monumentos e obras da engenharia moderna, 

famosos, reconhecidos e objeto de conservação de tantas culturas na atualidade, 

demonstram que o gerenciamento de projetos sempre existiu no setor da construção 

civil, ainda que de forma intuitiva e mesmo sem a utilização de técnicas e 

ferramentas adequadas e eficientes como conhecemos hoje.  

Lafetá et al. (2014) citam que eram utilizadas diversas técnicas de engenharia 

e gerenciamento para a construção de sistemas de esgoto, irrigação, embarcações, 

canais, palácios e templos.  

Assim, percebe-se que atividade de gerenciar projetos sempre esteve 

intimamente ligada às organizações envolvidas com a construção civil. 

Nesse sentido, para esta pesquisa o conceito de gerenciamento de projetos 

corrobora com o referencial disposto por Codas (1987) ao entender a gestão de 

projetos como um meio de condução dos recursos necessários para a execução de 

um projeto dentro de um prazo determinado, com a qualidade esperada e com o 

custo planejado.     
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Kerzner (2009) entende que é importante conhecer a evolução e o 

crescimento do gerenciamento de projetos desde os primeiros dias da gestão de 

sistemas até a época do surgimento do gerenciamento moderno. 

Para Codas (1987), o período da II Guerra Mundial fez surgir métodos mais 

efetivos de planejamento devido ao grande porte das complexas operações 

militares. A necessidade de gerir o desenvolvimento de sistemas complexos durante 

a guerra contribuiu para a criação das raízes do gerenciamento de projetos, quando, 

então, ainda vigorava a tradicional abordagem acerca do gerenciamento.  

A abordagem tradicional passou tornou-se ineficaz com respeito à integração 

de vários aspectos no momento do desenvolvimento e produção dos sistemas de 

armamento, extremamente complexos.  

Após este período, surgiram empreendimentos cada vez mais complexos que 

deram origem ao interesse pelo aprofundamento no tema sobre o gerenciamento de 

projetos.  

No início dos anos 1950, o tema tornou-se cada vez mais presente, evoluindo 

para uma abordagem mais sistemática, principalmente diante dos mercados da 

indústria bélico-militar (relacionado à defesa) e da engenharia civil. 

Carvalho e Hinça (2005) constatam uma mudança de cenário, em meados da 

década de 1950, após a economia americana sofrer dois períodos seguidos de 

recessão. Os autores afirmam que, a partir de então, a competição estaria baseada 

na rapidez e na qualidade da entrega do produto ou serviço, convivendo com forte 

pressão na busca por prazos e custos menores e levando em consideração a 

escassez dos recursos.  

 Na metade dos anos 1960, de acordo com Lafetá et al. (2014), surgiram as 

principais instituições para estudo exclusivo das práticas de gestão de projetos, que 

colaboram, inclusive, com a consolidação e disseminação dessas práticas. 

O IPMA (International Project Management Association), criado em 1965 e o 

PMI (Project Management Institute), criado em 1969, são órgãos de atuação mundial 

e ainda nos dias de hoje são considerados importantes meios através dos quais é 

possível promover as práticas de gerenciamento de projetos. 

 Ainda nesta época, destaca-se aquela que pode ser considerada a primeira 

definição sucinta de projeto, conceituado como um sistema interligado de atividades 

com objetivo, prazo e custo pré-determinados.  

A partir deste período, a formação e o desenvolvimento de uma mentalidade 
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estratégica moderna tornaram-se fundamentais para que todas as organizações e 

seus projetos não se perdessem com o passar do tempo, correndo o risco de 

entrarem em obsolescência. O objetivo das empresas era a busca por novos 

métodos de reconstrução e reestruturação que acompanhassem a evolução do 

complexo e dinâmico mercado empresarial.  

Na década de 1970, a utilização das técnicas de gerenciamento de projetos 

passou a difundir-se por diversos ramos e setores da economia, sendo modelo de 

gestão reconhecido e estabelecido como uma abordagem gerencial cada vez mais 

essencial para a produção dos mais diversos produtos e sistemas, colaborando, 

inclusive, para o desenvolvimento das empresas do setor da construção civil.  

Comparando as décadas de 1960 e 1970, é possível observar que ambas 

apresentaram diferentes condições. A década de 1960 apresentava condições ideais 

para a aplicação da engenharia de sistemas na execução de projetos, podendo ser 

comparada à uma máquina com plenas condições de funcionamento, praticamente 

sem resistência (CODAS, 1987).  

Já na década de 1970 as condições ideais não mais existiam, apresentando, 

portanto, contextos diversos, devido aos sucessivos choques do petróleo, à inflação, 

à diminuição de recursos, à globalização e ao aumento do porte e refinamento dos 

projetos (CODAS, 1987).  

Durante a década de 1990, Bramati (2013) observa que, para auxiliar as 

empresas na organização e otimização dos seus procedimentos, houve uma ênfase 

no desenvolvimento de diversos padrões de referência de gerenciamento de 

projetos. Ainda no final desta década o gerenciamento de projetos era uma área 

considerada emergente e suas estratégias não eram muito conhecidas. No entanto, 

a complexa demanda dos negócios e o acirramento da competitividade levaram as 

organizações a pensar em estratégias mais concretas para estruturar seus projetos 

(COSTA; RAMOS, 2013). 

Na visão de Castro et al. (2010), existem três fases marcantes inseridas na 

história da gestão de projetos: a primeira delas, foi constatada entre 1961 e 1990, 

quando o gerenciamento de projetos é considerado tradicional; a segunda, a partir 

de 1990, já caracteriza um gerenciamento de projetos moderno com a disseminação 

do guia de gerenciamento de projetos do Project Management Institute – PMI; na 

terceira fase, iniciada no final da década de 1990, o centro não é o projeto e sim a 

organização, focando no desenvolvimento de competências e da maturidade em 
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gerenciamento de projetos, enfatizando o emparelhamento dos projetos à estratégia 

e buscando a maneira mais correta de alocar o recursos disponíveis (RABECHINI 

JUNIOR; MAXIMIANO; MARTINS, 2005).   

Já no início do século XXI surgem novas preocupações na análise do formato 

organizacional, de acordo com Rabechine Junior et al. (2011). As atividades 

relacionadas a projetos se intensificam e as empresas passam a buscar estruturas 

inovadoras com baixo nível de formalização, múltiplas habilidades de comando e 

alta diversificação objetivando a articulação tanto das atividades inseridas na sua 

rotina quanto daquelas consideradas não tão habituais.   

Num panorama geral, para Costa e Ramos (2013), o mercado atual apresenta 

projetos de grande complexidade técnica que exigem habilidades diferenciadas e, ao 

mesmo tempo, convive com um ambiente de recursos restritos. Assim, novas formas 

de gestão se desenvolveram, visando encarar a nova natureza das atividades e lidar 

com as incertezas.  

As mudanças nos cenários econômico e empresarial impõem às empresas de 

hoje a dependência de projetos combinados com o avanço tecnológico, com o 

objetivo de garantir sobrevivência e crescimento.  

Diante desse contexto, as técnicas de gerenciamento de projetos são vistas 

como garantia de alcance das metas estratégicas das organizações que convivem 

com um ambiente complexo e mutável. Para essas empresas a eficiência e o 

alcance de resultados são questões de sobrevivência (KERZNER, 2001, 2006; 

PRADO; ARCHIBALD, 2004; PRADO, 2008; SILVEIRA, 2008). 

Prado (2008) afirma que o suporte às necessidades das empresas 

contemporâneas depende excessivamente de projetos e a execução de projetos 

complexos e de grande porte tem sido cada vez mais comum. Assim, surgem 

constantes desafios no sentido de saber gerenciar estes projetos com eficiência.  

Com o crescimento da temática acerca do gerenciamento de projetos, 

diversas ferramentas de avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos 

foram desenvolvidas para possibilitar a identificação do nível de eficiência das 

empresas ao utilizar as práticas de gestão de projetos, de modo que seja possível 

instituir ideias que facilitem a evolução desses níveis de maturidade.  

Nesse sentido, Rabechini Junior, Maximiano e Martins (2005, p. 90) 
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O conceito de maturidade pode ser visto como um processo de aquisição de 
competências que ocorre gradualmente ao longo do tempo. No contexto das 
organizações, a maturidade precisa ser conquistada através do 
planejamento e ações tomadas para o aperfeiçoamento dos processos da 
empresa, de forma a conduzi-la para a realização de seus objetivos. 

 

Segundo Prado (2008), a maturidade em gerenciamento de projetos está 

diretamente relacionada à habilidade de uma organização no comando da gestão de 

seus projetos. Conforme as empresas implementam métodos e práticas em 

gerenciamento de projetos, seu nível de maturidade tende a crescer (PRADO, 

2010). 

Todas essas mudanças nos diversos aspectos acerca do gerenciamento de 

projetos também ocorreram nas empresas de construção civil tendo em vista o 

destaque de tal atividade na economia do país. Portanto, deve-se considerar a 

avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos implementada por este tipo 

de empresa.  

As empresas de pequeno porte da construção civil apresentam algumas 

características peculiares que podem limitar o seu desempenho. Por isso, dependem 

de uma gestão adaptada às suas necessidades e realidade (OLIVEIRA; MELHADO, 

2008). 

Baseada no exposto, esta pesquisa tem como objeto a avaliação do nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos de uma empresa de pequeno porte do 

setor da construção civil. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Lakatos e Marconi (2003) explicam que a formulação da situação problema 

está intimamente ligada ao tema proposto, tendo em vista que a mesma esclarece a 

problemática específica que se pretende tratar através da pesquisa.  

O tema aqui proposto visa exemplificar a importância da avaliação da 

maturidade em gerenciamento de projetos para uma empresa de pequeno porte do 

setor da construção civil que possui uma estrutura enxuta e não padroniza seus 

processos corretamente. Esse formato de gestão descompromissada vem gerando 

variabilidade na qualidade dos serviços prestados, mínimo controle na realização 
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dos projetos, além de perdas significativas de lucro e de histórico empresarial. É 

importante deixar claro que o valor deste tema não pode se restringir apenas às 

empresas de grande porte com alguma notoriedade dentro do mercado seja pelo 

seu potencial produtivo, pela sua estrutura física, pela quantidade de funcionários ou 

pelo valor de seu capital social.  

 Nesse contexto, a pesquisa corrobora com Kerzner (2006) quando este autor 

afirma que a área do gerenciamento de projetos tem papel vital para o sucesso das 

empresas, pois é através desse tipo de gestão que são implementadas melhorias, 

novos produtos são desenvolvidos, ações estratégicas são tomadas e as demandas 

dos clientes são atendidas. Nesse sentido, a solução problema da pesquisa está 

intimamente ligada ao gerenciamento de projetos, especialmente nas pequenas 

empresas, tendo em vista que estas necessitam de um suporte que ofereça 

soluções aos problemas encontrados diariamente.  

 Outro aspecto importante a ser observado sobre esta problemática é o fato de 

muitos projetos iniciados pelas pequenas empresas não atingirem seus objetivos 

com o sucesso esperado, restando prejudicados pelas alterações de escopo que se 

tornam comuns, pelo orçamento falho com custos acima do planejado, além de 

atrasos na entrega de obras e serviços (KERZNER, 2006).  

Nesse sentido, Gervazoni (2012) valoriza o compromisso com o 

gerenciamento de projetos quando considera a definição de um procedimento 

padronizado como fator fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. No 

entanto, como relatam Rabechini Junior, Carvalho e Laurindo (2002), poucas 

empresas brasileiras desenvolvem um modelo de gerenciamento de projetos. 

Eis um grande desafio para as pequenas empresas do setor da construção 

civil: utilizar a gestão de projetos de maneira eficiente e eficaz, pois, quando esta 

ferramenta é utilizada da maneira correta traz grandes benefícios. Kerzner (2006) 

ensina ainda que deve haver concordância entre as empresas no que diz respeito à 

importância estratégica da gestão de projetos, quanto à essencialidade da 

competência organizacional da temática e quanto especial participação do gerente 

de projetos como agente colaborador para o sucesso do projeto. 

Para Costa e Ramos (2013) uma questão que pôde ser constatada nos 

últimos dez anos diz respeito à necessidade de amadurecimento das organizações 

no conhecimento e na implantação da gestão de projetos. As autoras afirmam que a 

maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização está vinculada à 
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capacidade de coordenar o esforço da entrega dos seus projetos em concomitância 

com o direcionamento de sua estratégia. 

A grande provocação da presente pesquisa é, através do estudo de caso, 

conhecer em qual nível de maturidade a empresa estudada se encontra, onde ela se 

enquadra e como poderá chegar ao sucesso na execução dos projetos.   

A gestão de uma empresa familiar e de pequeno porte é algo extremamente 

complexo, ainda mais quando é preciso enfrentar a concorrência, mesmos que local 

e, muitas vezes, desleal, com as demais empresas do ramo. Desafio ainda maior é 

enfrentar a necessidade e dificuldades internas e lidar com a tomada de decisões 

diárias, por vezes superficialmente simples ou em momentos críticos, mas que 

influenciam diretamente no andamento das boas práticas de gestão dos projetos da 

empresa.  

Ora, a análise do nível de maturidade em gestão de projetos é uma ótima 

opção, pois, está baseada na utilização de práticas adequadas para cada 

organização, de acordo com sua área de atuação, porte, complexidade e a 

disposição de seus recursos. Assim, a busca pela elevação do nível de maturidade 

tem sido considerada pelas organizações que buscam atuar de forma integrada, 

promovendo e ampliando a cultura baseada gestão de projetos (COSTA; RAMOS, 

2013).  

Diante do exposto, o problema a ser investigado é: Qual o estágio de 

maturidade em gerenciamento de projetos da empresa do estudo de caso? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Para Marconi e Lakatos (2007, p. 158-159), sabe-se ao certo o que procurar e 

o que se pretende encontrar quando a pesquisa possui um objetivo determinado. 

Dessa forma, conforme afirma Ander-Egg (1978, p.62), a pesquisa dever partir de 

um objetivo restrito e definido, o que tornará o problema explícito e implicará no 

aumento dos conhecimentos acerca de determinado assunto.  
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Dentre os objetivos da pesquisa, aquele considerado como objetivo geral 

pode ser descrito como:  

 Identificar qual o atual nível de maturidade da empresa objeto do estudo de 

caso. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos se traduzem nas seguintes metas:  

 Determinar as técnicas e melhorias de gerenciamento de projetos que são 

compatíveis com o nível de maturidade identificado;  

 Qualificar e identificar aspectos críticos (positivos e negativos) que apontem 

para o desempenho das práticas gerenciais e apurem perdas e ganhos; 

 Verificar quais práticas devem ser implantadas para viabilizar a inclusão de 

novas técnicas de gestão. 

 

 

1.4  JUSTIFICATIVA E RELEVÊNCIA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Pádua (2012), quando a pesquisa traz consigo algum tipo de 

aporte geral para o conhecimento científico, seu estudo é considerado relevante. 

Nesse sentido e considerando que, o tema não precisa, necessariamente, ser novo, 

entende-se que a presente pesquisa é relevante, pois, trata-se de um tema atual que 

poderá servir de paradigma para análise de outras realidades concretas.   

Outra questão importante é a aplicabilidade da pesquisa, que também baseia 

a justificativa pela escolha do tema em questão, crendo que contribuirá para o 

avanço da doutrina científica e cooperará para solução de diversos casos concretos.   

Não se pode contestar a importância da indústria da construção civil para a 

economia nacional, pois, contribui para o crescimento e o desenvolvimento do país 

de forma expressiva. O acúmulo de sucessivas taxas de crescimento demonstra a 
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relevância desse setor para a economia nacional, de forma a enxergá-lo como um 

meio repleto de perspectivas práticas e científicas. 

No entanto, o setor também precisa aprender a lidar com a realidade do 

mercado que, atualmente, exige adaptação ao fenômeno da globalização e suas 

consequências, além de convivência com o aumento do nível de exigência do 

mercado consumidor e com a baixa disponibilidade de recursos financeiros. Estes 

fatores motivam o aumento da competição entre as empresas e exige mudanças 

substanciais por parte do gerenciamento de cada um de seus projetos, fazendo-as 

enxergar a necessidade de investimentos nesta área, visando melhores níveis de 

desempenho (FORMOSO; OLIVEIRA; LANTELME, 1994). Nesse sentido,  

 

[...] o setor da construção civil [...] encontra-se carente de dados que 
possam fornecer ao pessoal envolvido na realização de determinado 
processo, as informações quanto ao desempenho atual de suas empresas e 
orientar estratégias para a melhoria do desempenho global e as atividades 
rotineiras da empresa (OLIVEIRA et al., 1995). 

 

Para Souza (2011), os métodos de gestão trazem uma espécie de “auto 

conhecimento” às empresas possibilitando que elas se planejem e organizem como 

forma de preparo seja para os períodos de recessão, seja para os momentos de alta 

produção e crescimento. 

Dessa forma, não se pode menosprezar a eficácia de um bom gerenciamento 

de projetos e seu potencial benefício para a gestão das empresas, sejam elas de 

pequeno, médio ou grande porte.  

Nesta pesquisa, demonstra-se a importância da aplicação da técnica 

administrativa de gestão de projetos para uma empresa de pequeno porte do setor 

da construção civil e manutenção de Niterói/RJ, demonstrando os benefícios 

trazidos por esta metodologia e destacando suas contribuições mediante aplicação 

de suas técnicas nos projetos desta empresa. 

O capitalismo moderno tende à concentração nas grandes empresas. No 

entanto, sempre haverá espaço para as micro e pequenas empresas tanto no setor 

de serviços e comércio, mas também no setor industrial, no qual se encaixa a 

construção civil.  

Para o SEBRAE (2007), os pequenos negócios têm grande importância para 

a atividade produtiva nacional pelo alcance de sua atuação e, por isso, aumentam 

progressivamente sua relevância na economia do Brasil. As Micro e Pequenas 



23 

 

 

Empresas (MPE) sintetizam o país, pois representam bons exemplos do que é 

possível fazer para alcançar o progresso. O SEBRAE (2014b) afirma que estas 

empresas adquiriram nos últimos 30 anos uma importância crescente no país devido 

ao seu relevante papel socioeconômico. 

Assim, considerando que as empresas de pequeno porte do setor da 

construção civil e prestação de serviços colaboram maciçamente para o crescimento 

da economia nacional, nota-se na prática do dia a dia, que as mesmas encontram 

certas dificuldades específicas no momento de transformação para transpassar a 

questão do amadurecimento de seus processos simples e diários, porém, 

engessados, muitas vezes, por mentalidades retrógradas e/ou gerencialmente 

“inocentes”.  

Com relação à contribuição dos pequenos negócios para o produto interno, o 

IBGE constatou que, em 1985, a participação das pequenas empresas era de 21%. 

Em 2014, o SEBRAE contratou uma nova avaliação e, consequente, atualização 

deste indicador, constatando a seguinte evolução: o percentual cresceu para 23,3% 

em 2001 e, 10 anos depois (2011), chegou ao patamar de 27%. Com base nestes 

dados, é possível confirmar que mais de um quarto do PIB nacional era gerado 

pelas pequenas empresas que também já podiam ser consideradas as principais 

geradoras de riqueza no comércio (53,4%), na indústria (22,5%) e no setor de 

serviços (24,5%). 

Nos critérios de classificação das Micro e Pequenas empresas, o SEBRAE 

considera duas alternativas: o número de pessoas ocupadas na empresa ou a 

receita auferida por ela.  

No primeiro caso, para as atividades de serviços e comércio, são 

consideradas microempresas aquelas que possuem ocupação de até 9 pessoas e 

como pequena empresa aquelas que tinham entre 10 e 49 pessoas ocupadas. Na 

atividade industrial1 (atividade interesse desta pesquisa), são consideradas 

microempresas aquelas com até 19 pessoas ocupadas, e pequenas empresas entre 

20 e 99 pessoas ocupadas, conforme Tabela 1. 

 

                                                           
1
Segundo a pesquisa do SEBRAE, para a atividade industrial de construção, o conceito inicial 

adotado é o de valor bruto da produção, obtido pela soma do valor das obras e serviços de 
construção, da receita bruta de incorporação de imóveis construídos por outras empresas e outras 
receitas brutas. A partir deste conceito, faz-se a dedução dos componentes de custos e despesas 
(elementos do consumo intermediário) para obtenção do conceito de valor adicionado, seguindo as 
recomendações das Contas Nacionais. 
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Tabela 1 - Critério de classificação do porte das empresas por pessoas 

ocupadas 

 
 
Fonte: SEBRAE (2014b). 

 

A Lei Complementar 123/20062, que instituiu o Estatuto Geral da 

Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, define as empresas de pequeno porte 

como aquelas que obtenham receita bruta3 superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 

mil reais). O SEBRAE corrobora com o critério da Lei ora citada, considerando que 

as empresas que auferirem receita bruta entre R$ 360.000,00 até R$ 4.800.000,00 

anuais são classificadas como Micro e de Pequeno Porte. O IBGE não oferece 

informações com esta classificação e, devido a isso, o próprio SEBRAE prefere 

utilizar a classificação de porte de empresas por número de pessoas ocupadas.  

A Tabela 2 demonstra que as empresas inseridas nos três grandes setores de 

atividades considerados obedecem ao critério estabelecido por lei, mesmo que 

ultrapasse o valor superior das pequenas empresas em algumas atividades 

industriais mais desagregadas. 

 
 
 
 

                                                           
2
A redação desta LC foi atualizada pela Lei Complementar 155/2016 

3
Neste caso, a receita bruta considerada equivale ao produto da venda de bens e serviços nas 

operações de conta própria, ao preço dos serviços prestados e ao resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
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Tabela 2 - Critério de classificação do porte das empresas por faixas médias de 

receita 
 

 
Fonte: SEBRAE (2014b). 

 

Tudo isto demonstra a importância dos empreendimentos de menor porte e a 

necessidade de incentivá-los e qualificá-los. De acordo com estudo realizado pelo 

SEBRAE sobre as empresas de pequeno porte: “Isoladamente, uma empresa 

representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas para a economia e não se pode 

pensar no desenvolvimento do Brasil sem elas” (SEBRAE, 2014b). 

Em 2012, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um 

estudo com informações referentes ao ano de 2010, destacando que de cada 100 

empresas abertas no Brasil, 48 encerram suas atividades em 3 (três) anos. 

A pesquisa ainda informa que de um total de 464.700 empresas com 

atividades iniciadas em 2007, 76,1% continuavam no mercado em 2008, 61,3% 

sobreviveram até 2009 e apenas 51,8% ainda estavam abertas em 2010, 

caracterizando que 50% das empresas suspenderam suas atividades.  

De acordo com mesmo estudo, as empresas de pequeno porte ingressaram num 

processo de encerramento das atividades, tendo em vista que 98,3% das empresas 

que entraram no mercado e 99,3% das empresas que saíram do mercado no ano de 

2010 tinham até 9 pessoas assalariadas. 

Diante disso, é evidente que dentre as principais razões para estas 

intercorrências estão falta de planejamento e descontrole na gestão, ligadas 

diretamente a falta de gerenciamento e imaturidade dos processos que atinge de 

forma brutal as empresas de pequeno porte.  

Em 2014 o IBGE registrou a presença de 119,0 mil empresas ativas no setor 

da construção civil, afirmando este percentual aumentou num valor de 7,5%, 

passando de 110,7 mil, em 2013 para 119,0 mil, em 2014, conforme demonstrado 

no Gráfico 2. 
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Gráfico 1 – Número de empresas ativas na indústria da construção com 1 ou 

mais pessoas ocupadas – Brasil – 2010-2014 

 

 

Considerando como base o número de pessoas ocupadas, a PAIC / IBGE4, 

detectou a existência de 119,0 mil empresas da indústria da construção ativas no 

Brasil em 2014, ocupando um total de 2,9 milhões de pessoas. Além disso, a 

pesquisa concluiu que as empresas deste setor gastaram com pessoal ocupado um 

total de 33,1% dos seus custos e despesas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
O cadastro da PAIC 2014 refere-se à situação das empresas informadas na RAIS 2013, no Caged 

dos meses de janeiro a dezembro de 2014, e nas pesquisas econômicas do IBGE de 2013. 
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Tabela 3 - Dados Gerais da Indústria da Construção – Brasil – 2013/2014 

 

Fonte: IBGE/PAIC 2013-2014. 

 

Diante do exposto, restou claro a importância do setor da construção civil 

inserido nas micro e pequenas empresas para a economia do Brasil, mesmo que 

estas sejam afetadas pela predominância das grandes empresas. Nesse sentido, as 

pequenas e médias empresas precisam rever seus processos e produtos para que 

continuem com poder competitivo diante do mercado (MELLO; AMORIM; 

BANDEIRA, 2008). 

O conhecimentodo nível de maturidade das empresas de pequeno porte da 

construção civil, visando melhorias em gerenciamento de projetos, possibilita o 

desenvolvimento de estratégias que capaciteme condicionem as empresas para 

alcançar a sequencia dos níveis organizacionais.  

Através do referencial teórico aqui apresentado – que versa sobre 

gerenciamento de projetos e nível de maturidade – espera-se fortalecer este 

aprendizado e ir de encontro às necessidades gerenciais da empresa objeto do 

estudo, servindo de exemplo para outras empresas similares e contribuindo com a 

pesquisa em meio à comunidade científica.  

As empresas que adotam este tipo deavaliação da sua maturidade encontram 

um meio para conquistarem metas estabelecidas, identificarem seus problemas e, 

consequentemente, aprimorar seus processos. 

Dessa forma, por meio desta pesquisa são apresentadas propostas de 

melhorias com a elaboração de um plano de ação visando implantar técnicas de 

gerenciamento de projetos para a evolução da empresa estudo de caso. 
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1.5  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O trabalho pretender lidar com uma empresa familiar de pequeno porte do 

setor da construção civil, manutenção e prestação de serviços de Niterói/RJ como 

instrumento de pesquisa, identificando o nível de maturidade dos seus processos e 

colaborando para o seu amadurecimento. A intenção é estruturar e, até mesmo 

implementar uma nova gestão desses processos e um modelo de planejamento dos 

projetos.  

Para isso, será preciso formular e implementar estratégias competitivas 

adequadas, baseadas em conceitos e técnicas emergentes do gerenciamento de 

projetos e baseados na análise do nível de maturidade de processos no qual 

encontra-se a empresa, enquadrando-a às situações específicas que a envolvem, 

contribuindo, assim, para o processo de decisão dos gestores e para os interesses 

da organização.  

Evidentemente o tema desta tese não se conclui com o presente estudo, 

mesmo porque se espera que o mesmo sirva como embasamento para o 

desenvolvimento da empresa em questão e como exemplo para outras empresas 

familiares de pequeno porte que, certamente, enfrentam as mesmas problemáticas e 

dificuldades no lidar com o gerenciamento de projetos. Portanto, este é apenas o 

início de uma discussão de caráter inovador especificamente para a empresa em 

estudo que, no entanto, demandará estudos posteriores que testifiquem as ideias e 

comprovações ora apresentadas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

 

O tema acerca do gerenciamento de projeto não é uma novidade no meio 

empresarial, podendo ser considerada uma disciplina em formação há algum tempo. 

Ao longo desse tempo, passou por um período de evolução, modernizando-se e 

fazendo-se necessariamente presente em diversas áreas do conhecimento para ser 

utilizada em vários setores e especializações, abrangendo praticamente todos os 

tipos de organizações.  

Atualmente, o gerenciamento de projetos permanece progredindo, sendo 

considerada uma abordagem essencial para a eficiência da produção nos mais 

diversos setores, inclusive na construção civil. 

As práticas gerenciais aplicadas à construção civil são valorizadas por serem 

meios de diminuir os custos na execução dos projetos, reduzir as falhas e 

incompatibilidades, obtendo por fim o produto esperado com a qualidade desejada 

(BAÍA; MELHADO, 1998). Para Mills e Glass (2009), o gerenciamento de projetos vai 

envolver o processo de regulamentação e coordenação do projeto que vai conduzir 

a entrega de um produto de alta qualidade.   

Para que se compreenda o gerenciamento de projetos é preciso entender o 

conceito de projeto e saber reconhece-lo, além de aprimorar o entendimento acerca 

dos próprios conceitos de gerenciamento e sua importância.  

 

 

2.1.1 Projeto: conceito, características e importância 

 

 

Em função da Segunda Guerra, especificamente no setor de defesa militar, as 

empresas se viram diante da necessidade de intensificar seus processos produtivos, 

instigando, assim, os primeiros estudos sobre gestão de projetos (REGO; 

IRIGARAY, 2011).  
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Em 1969, foi criado nos Estados Unidos o PMI – Project Management 

Institute, uma entidade sem fins lucrativos que agrega gerentes de projeto em várias 

partes do mundo. O PMI é uma instituição internacionalmente conhecida pelo seu 

envolvimento no apoio e fundamentação de projetos e, por esse motivo, foi 

responsável por auxiliar na organização de um manual chamado “Guia de 

Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos” – o Project Management Book of 

Knowledge (PMBOK). O PMBOK é considerado um manual das melhores práticas 

em gerenciamento de projetos, nivelando e disseminando-as.  

 Este manual descreve e define projeto como sendo um esforço temporário, 

com prazo limitado e data estipulada para conclusão, que visa criar um produto ou 

serviço único e específico. Segundo Keelling (2002), o resultado deste processo 

deverá ser diferente daquele produzido no decorrer da rotina operacional.  

Fazendo referência a projetos, Vargas (2005) apresenta características 

específicas demonstradas na Tabela 4. Dessa forma, este autor entende que este 

conceito, do mais simples ao mais complexo, atingiria todos os níveis da 

organização, envolvendo poucas ou muitas pessoas, podendo durar menos de um 

dia ou muitos anos, dependendo da estratégia de negócios da empresa.  

 

Tabela 4 – Característica dos Projetos - Vargas 

 

Fonte: Vargas (2005, p.14). 

 

Nesse sentido, ainda segundo Vargas (2009), o conceito de projeto pode será 

plicado em várias áreas do conhecimento humano, quando se trata do campo 

profissional, incluindo ações em trabalhos administrativos, operacionais e 

estratégicos, e até mesmo quando se trata da própria vida pessoal. Todo trabalho 
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executado por uma organização envolve o desenvolvimento de um processo 

vislumbrando o alcance de resultados. É nesse sentido que se baseiam os projetos 

e seu gerenciamento, como forma estratégica de organizar e gerir a execução das 

operações das organizações, para alcançar amadurecimento e sucesso.  

 Para Kerzner (2006), projeto é um empreendimento com objetivo identificável, 

consumidor de recursos e vinculado a prazos, custos e qualidade.  

 Prado (2004) explica que projeto é “um esforço único e não repetitivo, de 

duração determinada, formalmente organizado e que congrega e aplica recursos 

visando ao cumprimento de objetivos preestabelecidos”.     

Segundo Vargas (2005) e Keelling (2002), os projetos assumem 

determinadas características como temporalidade, individualidade do produto ou do 

serviço a ser executado, complexidade e incerteza. 

 Dessa forma, analisando os conceitos expostos, é possívelelencar as 

seguintes características principais para avaliação da definição de projetos: 

 

Tabela 5 – Característica do Projeto 

Característica Definição 

 Temporalidade Diz respeito à longevidade do projeto.  

Por ter data para início e prazo para conclusão bem 

definidos, o projeto é considerado um “esforço 

temporário”, de acordo com o PMBOK (2013), sendo, 

portanto, um evento de duração finita.  

Existem maneiras diversas de alcançar o término de um 

projeto que pode ser quando seus objetivos forem 

atingidos, quando for encerrado porque seus objetivos 

não serão ou não tem meios de serem alcançados, 

quando sua necessidade não mais existir, ou quando o 

encerramento do projeto for da vontade do cliente.  

 Individualidade O resultado do projeto é a geração de um produto ou 

serviço único, diferente de qualquer coisa que já tenha 

sido realizado anteriormente, possuindo, assim, 

características fundamentais e exclusivas, mesmo que 

diversos produtos ou serviços de mesma categoria já 

tenham sido desenvolvidos.  

 Complexidade  De forma geral, os projetos são empreendidos contanto 



32 

 

 

com um certo grau de risco e incerteza com relação ao 

produto que será gerado. Isso porque as atividades de 

cada projeto sempre são novas para os membros da 

equipe, exigindo um planejamento mais delicado, 

complexo e uma dedicação além daquela de rotina. 

Além disso, os projetos são conduzidos por pessoas e 

possuem recursos limitados. Assim, essa complexidade 

vai exigir planejamento, execução e controle.   

 

 Qualidade De acordo com Kerzner (2006) e Vargas (2009), com 

relação aos padrões de qualidade e para que esta não 

seja afetada, os projetos devem observar a chamada 

“restrição tripla” composta pelos fatores escopo, custo e 

prazo. Os padrões de qualidade são inseridos no plano 

do projeto a fim de identificar se a equipe está 

gerenciando o projeto de acordo com as políticas de 

qualidade pré-estabelecidas.  

Fonte: o autor (2016). 

 

 O projeto é um dos principais aspectos geradores de vantagem competitiva, 

inclusive quando relacionado ao setor de construção civil.Entretanto, de acordo com 

Oliveira e Melhado (2008), muitas empresas, principalmente de pequeno porte, 

convivem com algumas limitações que bloqueiam seu desempenho e sua evolução 

frente às demais, tais como: escassez de recursos financeiro, humanos e 

tecnológicos, administração técnica e administrativa concentrada nos proprietários, 

extrema dependência do caráter empreendedor e liderança dos seus titulares e por 

desconhecerem as principais técnicas de gestão disponíveis e mais usuais.  

 No setor da construção civil, em aspectos gerais, o projeto informa o design e 

as características físicas do produto, permitindo que sejam feitas inovações 

tecnológicas, que sejam detectados problemas patológicos, garantindo, assim, a 

qualidade, condições de uso, redução do ciclo da execução da obra dos custos 

finais, levando em consideração também à segurança do trabalhador e preservação 

do meio ambiente não só no momento da execução do projeto mas também no uso 

da obra (OLIVEIRA; FABRÍCIO; MELHADO, 2004). 
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 Fabrício (2002) afirma que o projeto é um dos fatores consideráveis para o 

sucesso de qualquer empreendimento e mesmo assim muitas empresas ainda não o 

tratam com a devida importância. Para o autor, a elaboração do projeto é feita de 

forma errônea, principalmente, devido à falta de uma metodologia de projeto 

específica e definida que auxiliaria na execução das atividades da obra. 

 Para Melhado (1994), o projeto é a “atividade ou serviço integrante do 

processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e 

transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, 

a serem consideradas na fase de execução”.  

 Oliveira (2008) encara o conceito de projeto como “o modo de juntar materiais 

e recursos humanos num ambiente de modo a obter o máximo de agregação de 

valor". 

 Já Gus (1996) entende projeto como a “etapa do processo deconstrução que 

busca uma solução que incorpore as necessidades do cliente, através da definição 

das características do empreendimento, para fins de sua execução”. 

Da mesma maneira, Souza et al. (1995) destacam que a fase de projeto é 

importante, pois as soluções adotadas nesta etapa serão reverberadas durante todo 

o processo de construção e refletirão na qualidade do produto final a ser entregue ao 

cliente.  

Projetos bem sucedidos trazem consigo um aprendizado para projetos 

posteriores, contendo as lições aprendidas. Projetos bem gerenciados reduzem 

incertezas e atendem às expectativas dos clientes, satisfazendo-os (BARCAUI, 

2004). 

De forma geral, projetos bem geridos estão mais propensos a reduzir os 

riscos e situações desfavoráveis que porventura apareçam, pois, serão comandados 

por profissionais capazes de contorná-las sem a necessidade de parar o projeto. O 

objetivo principal do responsável do projeto é conseguir a conclusão do trabalho 

dentro de um cronograma e orçamento definidos e de acordo com as especificações 

determinadas. 

De um modo geral, as ações de implementação das estratégias 

organizacionais quase sempre podem ser traduzidas em projetos e administradas 

como tal, com prazo, escopo, produtos e qualidade bem definidos. Neste sentido é 

fator de sucesso que as empresas evoluam o seu entendimento sobre o tema do 
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Gerenciamento de Projetos conforme preconizam as melhores práticas mundiais no 

intuito de assegurarem sua melhor competitividade no mercado. 

 

 

2.1.2 Gerenciamento de Projetos 

 

Muitos estudos sobre tendências na gestão de negócios demonstram que as 

tradicionais práticas gerenciais não atendem mais às requisições de melhoria de 

desempenho das empresas quando oferecem seus produtos e prestam seus 

serviços. As práticas de gestão engessadas dificultam o gerenciamento, na medida 

em que não acompanham a complexidade das atividades e dos ambientes do 

mercado atual.  

O gerenciamento de projeto é uma disciplina que vem sendo formada, há 

algum tempo, por pessoas de diversas áreas de conhecimento e especializações, 

em vários países e ambientes, abrangendo praticamente todos os tipos de 

organizações. Além disso, passou por um período de grande evolução, em 

conseqüência da enorme extensão das aplicações dos seus recursos nos mais 

diversos campos, exatamente devido ao alto potencial que proporciona para obter 

soluções de problemas complexos, em organizações e ambientes dinâmicos, com o 

emprego de equipes multidisciplinares. 

Para Vargas (2009), o nível de crescimento da competitividade é um dos 

fatores impulsionadores do gerenciamento de projetos. Para isso, é indispensável a 

utilização de um modelo de gerenciamento baseado em prioridades e objetivos para 

atender as necessidades de cada cliente, adaptando às necessidades do cenário.  

Numa visão prática e funcional, Vargas (2005) ensina que o gerenciamento 

de projetos pode ser usado em qualquer empreendimento, inclusive àqueles que 

não se enquadram na rotina da empresa. Para o autor, um empreendimento que é 

único e não tão familiar à equipe precisa de um reforço a mais da atividade de 

gerenciamento de projetos. A opção por trabalhar através de projetos é mais 

instigante justamente pela diferença que existe entre os objetivos dos projetos e dos 

trabalhos de rotina: os projetos têm metas claras e definidas e as atividades 

rotineiras dependem exclusivamente do tempo definido para sua execução. Assim, o 

projeto obterá sucesso e seus objetivos serão atingidos quando as tarefas/atividades 

forem bem definidas, coordenadas e monitoradas, quando houver flexibilidades para 
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mudanças no percurso do projeto, investimento na informatização para que as 

respostas desses reajustes sejam rápidas, quando a utilização dos recursos for 

facilitada e seus custos forem controlados e monitorados de forma contínua.  

Existem definições na literatura que resumem o gerenciamento de projetos 

como um conjunto de atividades integradas com vistas a atingir com êxito os 

objetivos do projeto.  

Kerzner (2006) afirma que a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, programação e controle de uma série de tarefas integradas, de forma 

a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

Reforça ainda, que uma gestão de projetos bem sucedida exige planejamento e 

coordenação extensivos.  

Conforme Lewis (2000), o gerenciamento de projetos consiste no 

planejamento, programação e controle das atividades que necessitam ser 

executadas para que os objetivos do projeto sejam atingidos.  

Maximiano (2002) ensina que a gestão de projetos é o processo de tomar 

decisões que envolvem recursos, para que se possam realizar tarefas temporárias, 

com o objetivo de alcançar um resultado. Dispõe ainda que o controle de custos e 

prazos é condição imprescindível para a conclusão do projeto.  

 

 

2.1.3 PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

 

 

Entre as abordagens do Gerenciamento de Projetos, uma das mais difundidas 

é a do PMI® - Project Management Institute - que considera que o gerenciamento de 

projetos é realizadopor meio de um conjunto de processos definidos como uma série 

de ações paraobtenção dos resultados desejado. 

Segundo o PMI (2008), “o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de 

atender aos seus requisitos”. Sendo realizado por meio da integração dos seguintes 

processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 

encerramento.  

A partir da década de 1990 foram formados alguns padrões de referência em 

gerenciamento de projetos, desenvolvendo metodologias compiladas a fim de 
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auxiliar as empresas a otimizarem seus procedimentos. É nesse contexto que o PMI 

(2008) destaca o PMBOK como o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos, passando a ser um dos padrões mais reconhecidos e aderidos pelas 

organizações. 

Apresentando um breve contexto histórico sobre o PMI, a instituição foi 

fundada em 1969, sem fins lucrativos e com o objetivo de agregar gerentes de 

projeto em várias partes do mundo. O PMI, com sede na Filadélfia - EUA, é uma 

entidade internacionalmente conhecida pelo seu envolvimento no apoio e 

fundamentação de projetos e, por esse motivo, foi responsável por auxiliar na 

organização de um manual chamado “Guia de Conhecimentos do Gerenciamento de 

Projetos” – o Project Management Book of Knowledge (PMBOK). O PMBOK é 

considerado um manual das melhores práticas em gerenciamento de projetos, 

nivelando e disseminando-as (REGO; IRIGARAY, 2011). 

Para Sella e Grzybovski (2011), 

 

o principal objetivo do PMI é avançar na prática, na ciência e na profissão 
de gestão de projetos em todo o mundo, de maneira consciente e proativa, 
para que as organizações, em todos os lugares, apoiem, valorizem e 
utilizem a gestão de projetos na gestão de recursos. 

 

É o PMI que administra a edição do PMBOK e tem como meta promover o 

gerenciamento de projetos de forma padronizada em todo mundo. O PMBOK, por 

sua vez, é considerado um repertório de instrumentos e técnicas de gerenciamento 

de projetos que vai sendo aplicado conforme o desenrolar das fases do projeto 

(SILVA NETO, 2011). Dessa forma, o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos (PMBOK) é um reconhecido como um padrão, ou seja, um compêndio 

descritivo de normas, métodos, processos e práticas voltadas para o gerenciamento 

de projetos. Foram as boas práticas de profissionais da área que contribuíram para a 

evolução deste padrão (PMI, 2008). 

O PMI considera o PMBOK como uma norma de referência básica e 

reconhecida que dispõe sobre o gerenciamento de projetos para seus programas de 

desenvolvimento profissional e certificações (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 

2012). Assim, é importante observar que o principal objetivo do PMBOK é 

 

Identificar o subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 
projetos que é amplamente reconhecido como boa prática. “Identificar” 
significa fornecer uma visão geral, e não uma descrição completa. 
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“Amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas 
descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo e que 
existe consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” 
significa que existe acordo geral de que a aplicação correta dessas 
habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso 
em uma ampla série de projetos diferentes (VALLE et al., 2010, p. 38). 

 

O PMBOK é considerado um guia de conhecimentos comprovados através de 

práticas tradicionais e inovadoras, possuindo aplicação limitada e é um guia que 

tenta tornar a gestão de projetos mais familiar através de terminologias comuns 

(SELLA; GRZYBOVSKI, 2011). O próprio PMBOK (PMI, 2008) afirma que ele não é 

uma metodologia, mas sim, um guia, uma referência para consultar qual a melhor 

ferramenta a se aplicar em uma determinada etapa do projeto. Dessa forma, cabe a 

cada empresa decidir e implementar aquilo que melhor se encaixe na sua estrutura 

e que atenda às características particulares de cada projeto em execução. 

Para Santos et al. (2012), o gerenciamento de projetos baseado no PMBOK 

agrega a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas que 

permitem compreender seus requisitos. Esta aplicação prática procura um equilíbrio 

as demandas das áreas de conhecimento (COSTA; RAMOS, 2013).  

Em 2008, a 4ª edição do PMBOK era composta por nove áreas do 

conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e aquisições. As áreas de conhecimento interagem entre si 

para realizar as funções de cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento. Como pode ser observado na 

Figura abaixo, nesta edição existiam 42 processos agrupados de forma lógica 

vinculados às 9 (nove) áreas de conhecimento: integração, escopo, prazos, custos, 

recursos humanos, aquisições, qualidade, riscos e comunicação (PMBOK) (PMI, 

2008).  

O mais importante a ser observado dentro desse contexto, é a integração 

intrínseca ao gerenciamento de projetos, onde em cada processo do projeto e, 

consequentemente, de seu produto, precisa estar aliado e interligado aos outros 

processos. É esta conexão que gera os objetivos do projeto, fazendo surgir um 

gerenciamento de sucessoque procura atender às necessidades das partes 

interessadas, inclusive do cliente e do patrocinador (PMBOK) (PMI, 2008).  
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Figura 1 - Visão geral das áreas de conhecimento de projetos com seus 

processos de gerenciamento com base no PMBOK 2008 
 

Fonte: Nocêra (2009). 

 

Atualmente o PMBOK está na sua 5ª edição. A análise desta última edição do 

PMBOK, de 2013, permite perceber algumas mudanças: continuam 



39 

 

 

sendoobservados 5 grupos de processos, no entanto, agora com 10 áreas de 

conhecimento e 47 processos agrupados. Dessa forma, para esta edição o 

gerenciamento de projetos se realiza através da integração e aplicação desses 47 

processos, distribuídos entre as 10 áreas de conhecimento e agrupados dentro de 

uma lógica nos cinco grupos de processos, necessários em qualquer projeto, 

independente do setor, com dependências notórias e interagindo entre si.  

 

Tabela 6 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento 
das áreas de conhecimento 
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Fonte: PMBOK (PMI, 2013, p. 61). 
 

 
 As mudanças significativas entre as duas últimas versões do PMBOK estão 

dispostas na Tabela 7, para comparação e observação das respectivas diferenças, 

permitindo perceber que houve uma reorganização visando dar visibilidade e maior 

destaque a importantes temáticas antes desconsideradas. 
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Tabela 7 – Comparativo entre 4ª edição PMBOK X 5ª edição do PMBOK 
 

 Qtd PMBOK 4ª EDIÇÃO (2008) Qtd PMBOK 5ª EDIÇÃO (2013) 

G
ru

p
o

s
 

5 Grupos de processos:  
• Início  
• Planejamento  
• Execução  
• Monitoramento e Controle  
• Encerramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Grupos de processos: 
• Início  
• Planejamento  
• Execução  
• Monitoramento e Controle  
• Encerramento 
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e
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9 • Gerenciamento da Integração (6)  
• Gerenciamento de Escopo (6) 
• Gerenciamento de Tempo (7) 
• Gerenciamento de Custos (4)  
• Gerenciamento de Qualidade (3)  
• Gerenciamento de Recursos 
Humanos (4) 
• Gerenciamento das Comunicações 
(3) 
• Gerenciamento de Risco (6) 
• Gerenciamento das Aquisições (4) 
 

10 • Gerenciamento da Integração (6)  
• Gerenciamento de Escopo (6) 
• Gerenciamento de Tempo (7) 
• Gerenciamento de Custos (4)  
• Gerenciamento de Qualidade (3)  
• Gerenciamento de Recursos Humanos 
(4) 
• Gerenciamento das Comunicações (3) 
• Gerenciamento de Risco (6) 
• Gerenciamento das Aquisições (4) 
• Gerenciamento das Partes 
Interessadas – Stakeholders (4) 
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42 1. Desenvolver o Termo de 
abertura do Projeto 

2. Desenvolver o Plano de Gerenciamento 
do Projeto 

3. Orientar e Gerenciar o Trabalho do 
Projeto 

4. Monitorar e Controlar o Trabalho do 
Projeto 

5. Realizar o Controle Integrado de 
Mudanças  

6. Encerrar o Projeto ou Fase 
7. Coletar Requisitos 
8. Definir Escopo 
9. Criar Estrutura Analítica do Projeto 

(EAP) 
10. Verificar/Validar o Escopo 
11. Controlar o Escopo 
12. Definir as Atividades 
13. Sequenciar as Atividades 
14. Estimar os Recursos das Atividades  
15. Estimar as durações das atividades 
16. Desenvolver o cronograma 
17. Controlar o Cronograma 
18. Estimar os Custos 
19. Determinar o Orçamento 
20. Controlar os Custos 
21. Planejar a Qualidade 
22. Realizar a Garantia da Qualidade 
23. Controlar a Qualidade 
24. Desenvolver o Plano de Recursos 

Humanos 
25. Mobilizar a Equipe do Projeto 
26. Desenvolver a Equipe do Projeto  
27. Gerenciar a Equipe do Projeto 
28. Planejar as Comunicações 
29. Gerenciar as Comunicações 
30. Controlar as Comunicações 
31. Planejar o Gerenciamento dos Riscos 
32. Identificar os Riscos 
33. Realizar a Análise Qualitativa dos 

Riscos 
34. Realizar a Análise Quantitativa dos 

Riscos 
35. Planejar Resposta aos Riscos 
36. Controlar os Riscos 
37. Planejar as Aquisições 
38. Conduzir as Aquisições 
39. Administrar as Aquisições 
40. Encerrar as Aquisições 
41. Identificar as Partes Interessadas 
42. Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas 

47 
 

1. Desenvolver o Termo de abertura do 
Projeto 

2. Desenvolver o Plano de Gerenciamento 
do Projeto 

3. Orientar e Gerenciar o Trabalho do 
Projeto 

4. Monitorar e Controlar o Trabalho do 
Projeto 

5. Realizar o Controle Integrado de 
Mudanças  

6. Encerrar o Projeto ou Fase 
7. Planejar o Gerenciamento do Escopo 
8. Coletar Requisitos 
9. Definir Escopo 
10. Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
11. Verificar/Validar o Escopo 
12. Controlar o Escopo 
13. Planejar o Gerenciamento do 

Cronograma 
14. Definir as Atividades 
15. Sequenciar as Atividades 
16. Estimar os Recursos das Atividades  
17. Estimar as durações das atividades 
18. Desenvolver o cronograma 
19. Controlar o Cronograma 
20. Planejar o Gerenciamento dos Custos 
21. Estimar os Custos 
22. Determinar o Orçamento 
23. Controlar os Custos 
24. Planejar a Qualidade 
25. Realizar a Garantia da Qualidade 
26. Controlar a Qualidade 
27. Desenvolver o Plano de Recursos 

Humanos 
28. Mobilizar a Equipe do Projeto 
29. Desenvolver a Equipe do Projeto  
30. Gerenciar a Equipe do Projeto 
31. Planejar as Comunicações 
32. Gerenciar as Comunicações 
33. Controlar as Comunicações 
34. Planejar o Gerenciamento dos Riscos 
35. Identificar os Riscos 
36. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 
37. Realizar a Análise Quantitativa dos 

Riscos 
38. Planejar Resposta aos Riscos 
39. Controlar os Riscos 
40. Planejar as Aquisições 
41. Conduzir as Aquisições 
42. Administrar as Aquisições 
43. Encerrar as Aquisições 
44. Identificar as Partes Interessadas 
45. Planejar o Gerenciamento das Partes 

Interessadas 
46. Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas 
47. Controlar o Engajamento das Partes 

Interessadas 

Fonte: o autor (2016). 
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2.1.4 Importância do Gerenciamento de Projetos 

 

 

 De acordo com Verzuh (2000), foi a partir dos grandes projetos datados da 

Segunda Guerra Mundial que a gestão de projetos iniciou sua evolução. Este 

período foi marcado por grandes desafios e, assim, as retrógradas técnicas de 

gerenciamento não mais se adaptaram ao contexto.  

 Para Kerzner (2006), existem três fatores que contribuíram para a evolução 

da importância da gestão de projetos: a complexidade dos empreendimentos que às 

organizações a buscar estrutura organizacional mais sofisticada e flexível; o porte e 

o objetivo dos projetos que passaram a exigir um sistema de gestão mais avançado 

para auxiliar no planejamento e controle do desempenho das empresas; e, por fim, a 

instabilidade do ambiente de operação das empresas, as incertezas e as mudanças 

externas tornaram essenciais a implantação de novos métodos de gestão que 

facilitem a agilidade nas respostas. Dessa forma, as práticas de gestão de projetos 

se espalharam em todas as áreas e setores de negócios ao longo do tempo 

(COSTA; RAMOS, 2013).  

Diante desse contexto, o cenário atual sofre mudanças constantes em alta 

velocidade, com crescimento contínuo. Para que haja prosperidade e sobrevivência, 

as organizações precisam modificar seus produtos e serviços constantemente. Os 

projetos são os instrumentos através do qual as inovações são efetivadas.  Assim, a 

tendência é quanto maior a mudança, maiores serão as inovações e mais projetos 

surgirão para evitar surpresas durante a execução dos trabalhos, antecipando e 

minimizando os riscos e consequentes situações desfavoráveis que poderão surgir.   

 Prado (2010) afirma que se os conceitos fundamentais de gerenciamento de 

projetos alcançarem aplicação correta dentro das organizações, os benefícios serão 

diretamente reconhecidos nos resultados dos projetos através da melhoria dos 

principais indicadores. Sendo assim, as empresas se tornam capazes de produzir 

melhores resultados quando são dirigidas sob o formato de projetos e conseguem 

sobreviver e resistir com mais força ao contexto do mercado atual. 

Assim, as organizações aprendem a lidar com imprevistos, pois procuram se 

organizar e aplicar um planejamento mais adequado. É este processo de melhoria 

contínua que tornará uma empresa diferente da outra, ou seja, terá uma melhor 

apresentação no mercado, aquela que se encontrar mais estruturada e disposta a 
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corrigir suas deficiências, criando condições de superar as concorrentes. A avaliação 

do desempenho destas empresas possibilitará a identificação dos problemas, o 

aprimoramento dos processos e o estabelecimento de metas (MELLO; AMORIM; 

BANDEIRA, 2008).   

 Quando aplicadas à construção civil, as boas práticas gerenciais contribuem 

para que o projeto obtenha o resultado esperado pelo seu produto, tendo em vista 

que tais práticas auxiliam na diminuição dos custos e reduzem as falhas durante a 

execução (BAÍA; MELHADO, 1998). É dessa forma que um gerenciamento de 

projeto bem coordenado e regulado levará a entrega de um produto de qualidade 

(MILLS; GLASS, 2009). 

 Entendendo o gerenciamento de projetos como a execução de um conjunto 

de atividades integradas que visam atingir com êxito os objetivos do projeto, o 

PMBOK (2013) indica que cada processo e produto estejam adequadamente 

alinhados aos outros processos relacionados para facilitar a coordenação do projeto. 

Essa interação, aliada à aplicação de boas práticas, levará ao sucesso do 

gerenciamento de projetos, atendendo as expectativas do patrocinador, do cliente e 

das partes interessadas (PMI, 2013).    

 Portanto, a importância do gerenciamento de projetos e seu aperfeiçoamento 

constante permitem que as empresas adquiram vantagens competitivas que 

diferenciem seus serviços e produtos. Assim, é importante que as empresas, em 

especial aquelas consideradas de pequeno e médio porte, revejam seus processos 

e produtos no intuito de continuar em condições de competir com suas concorrentes 

(MELLO; AMORIM; BANDEIRA, 2008). Para isto, é fundamental o investimento e 

aplicação das boas práticas em gerenciamento de projetos como estratégia para a 

melhoria contínua, visando alcançar uma gestão de projetos madura e de sucesso 

(COSTA; RAMOS, 2013).   

 

 

2.1.5 História do Gerenciamento de Projetos na Construção Civil no Brasil 

 

 

A indústria da construção civil ocupa um papel de destaque no que tange ao 

desenvolvimento econômico do Brasil contribuindo para a evolução socioeconômica 

do país. É considerado um dos setores mais dinâmicos da economia, pois causa 



46 

 

 

impacto de caráter micro e macro, capaz de envolver uma ampla cadeia de 

atividades ligadas à construção, não só como fornecedora de insumos industriais, 

mas também como prestadora de serviços ao setor (FREJ; ALENCAR, 2010). 

Corroborando com esta idéia, Rabechini Junior e Carvalho (2006) reafirmam o papel 

estratégico do setor para o desenvolvimento econômico do país ao considerar sua 

importância na intensa geração de empregos diretos, por favorecer dinamismo às 

cadeias produtivas devido ao seu efeito multiplicador e pelo baixo coeficiente de 

importação.  

 Segundo Codas (1987), as primeiras publicações sobre o gerenciamento de 

projetos na língua portuguesa trataram do gerenciamento da construção e foram 

amplamente divulgadas no próprio setor. O tema acerca do gerenciamento de 

projetos no Brasil seguiu o mesmo caminho quando comparado a outros lugares do 

mundo, certamente influenciado pela filosofia norte-americana.  

 No contexto socioeconômico nacional, dados do IBGE ao levantar estatísticas 

do século XX, revelam que a primeira e as últimas décadas deste século 

constataram menores mudanças estruturais no Brasil. As maiores mudanças 

estruturais da economia ocorreram entre 1930 e 1960, sendo a década de 1940 

considerada a mais intensa, seguida pelas décadas de 1930 e 1950, 

respectivamente. Na segunda metade do século, houve importantes mudanças 

estruturais que refletiram no crescimento das atividades industriais, inclusive com 

aumento da participação da indústria da construção civil e de serviços. 

 De acordo com Rego e Irigaray (2011) pode-se constatar o crescimento da 

metodologia do gerenciamento de projetos no Brasil de várias maneiras, como, por 

exemplo, a introdução regional do PMI (Project Management Institute), criada em 

1969 e considerada a principal associação dedicada à gestão de projetos, que passa 

a incentivar o estabelecimento de sedes regionais, visando à formação de 

profissionais da área e facilitação da disseminação do assunto.  

Borges (2013) afirma que, durante a década de 1970, a indústria da 

construção civil presenciava um momento prazeroso, com uma demanda de projetos 

bastante significativa. O gerenciamento dos projetos era simplório e rústico, com um 

bom capital humano, sem exigir ainda muitos detalhes estratégicos. Frise-se que, 

nessa fase, o setor ainda não havia despertado para uma preocupação quanto à 

melhoria e à qualidade de sua produção, sem grandes investimentos em inovação.  
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Um detalhe interessante e confirmado através de dados demonstrados pelo 

IBGE, é que, nos anos 1970, a maioria das empresas nacionais da área da 

construção civil estava acomodada no financiamento oferecido pelo estado. 

Segundo Andrade (2002), existe uma forte participação estatal no total dos 

investimentos fixos que, em 1970, era de 38% e saltaram para 43%, em 1978. O 

mesmo autor ainda informa que, em 1975, 35% da produção total de bens de capital 

locais também foi gerada a partir de investimentos do governo. Nesta fase o Estado 

controlava grande parte das ações das indústrias de mineração, siderurgia e 

petróleo. Aqui é importante ressaltar que o Estado detinha o controle sobre as 

indústrias de construção devido à realização de grandes obras públicas e 

implantação de programas de habitação.  

Dessa forma, as empresas não almejavam desenvolvimento em inovação, em 

técnicas que ajudassem a evolução tecnológica desse mercado, portanto, não se 

preocupavam com melhorias e com a qualidade da sua própria produção. Nesse 

sentido, as gestões eram extremamente tradicionais e ultrapassadas (BORGES, 

2013).   

A partir da década de 1980, a influência estatal diminuiu no setor e, como 

consequência, houve o aumento do risco de investimento por parte dos investidores 

da iniciativa privada que mantinham parceria com o governo. Esse contexto 

contribuiu para o aumento das exigências no aspecto da competitividade e no nível 

de qualidade dos serviços prestados. A partir dos anos 1980, o setor da construção 

civil entrou em uma grande recessão, como pode ser comprovado na análise da 

Figura 2 (NASCIMENTO; SANTOS, 2003).  
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Figura 2 – Histórico da indústria da construção civil no Brasil 

Fonte: Nascimento e Santos (2003). 

 

Segundo as estatísticas do IBGE sobre o século XX, a década de 1980 ficou 

conhecida como década perdida, marcada pela perda das fontes de financiamento 

para o desenvolvimento, pelo endividamento externo e suas consequências, além da 

aceleração das taxas de inflação. Tudo isto trouxe dificuldade para a organização da 

gestão pública durante este período.  

 O término da década de 1970 marcou o fim do gerenciamento que valorizava 

a conclusão da obra no prazo em detrimento do alto custo. Os anos de crise da 

década de 1980 afetaram os grandes projetos e o ritmo de implantação das técnicas 

de gerenciamento, somados à necessidade de gerenciar num ambiente altamente 

inflacionário e de recursos escassos (CODAS, 1987).  

Com relação ao gerenciamento no final dos anos 1980, torna-se inevitável a 

revisão dos projetos, tendo em vista as consequências enfrentadas devido ao Plano 

de Estabilização Econômica. Assim, ficou clara a necessidade de melhorar o 

planejamento, deixando de lado o que Codas (1987) chamou de “prática de 

improvisação ante os imprevistos” (CODAS, 1987).  

A análise dos gráficos das pesquisas do IBGE nos leva à entender que, entre 

as décadas de 1980 e 1990, a recessão do mercado somada ao pequeno 

investimento do governo, aos índices mínimos de crescimento, ao desenvolvimento 

tecnológico e à racionalização da produção, sinalizou uma atenção especial do 

mercado nacional à relação mercado x produto. Isto porque faltava uma gestão que 

considerasse a importância de evitar a insatisfação do cliente, a ocorrência de altos 
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riscos dos investimentos, o custo elevado da obra e o risco de precisar refazer o 

trabalho, o que geraria mais gastos.  

 

 

Figura 3 – Indústria da construção civil no Brasil 

Fonte: IBGE. 

 

Segundo Lantelme (1994), somente na década de 1990 surgem os estudos 

importantes para definir os índices históricos de produtividade do setor da 

construção do Brasil. Foi, portanto, a partir daí que as empresas nacionais passaram 

se preocupar verdadeiramente com tais índices de produtividade. Esta preocupação 

deveu-se à recente conjuntura do mercado composta por grande competividade o 

que exigiria desenvolvimento logístico, evolução das comunicações e da tecnologia 

da informação, bem como, um olhar diferenciado para o desenvolvimento 

sustentável. 

Durante esta década, detectou-se um grande problema: a falta de informação 

entre as equipes responsáveis pelos projetos. Dessa maneira, tentando solucionar o 

problema, investiu-se muita em pesquisas que contribuiriam no momento da tomada 

das decisões, aumentando, assim, o baixo rendimento do setor.  

Em meio a esse contexto, as empresas foram obrigadas a canalizar esforços 

para engrenar pesquisas para solucionar questões diretamente ligadas à gestão do 

planejamento de seus projetos. Os gestores acompanhariam e tomariam ciência de 

cada procedimento para geração do produto e /ou serviço, ajudando a concordar 
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com o que seria gerado e a solucionar o problema da falta das informações 

subsidiárias da tomada de futuras decisões (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Foi nesse momento que o investimento na informatização dos dados e na 

sobreposição das informações passou a ser uma das principais apostas das 

empresas na tentativa de contrapor o baixo rendimento do setor, pois, tinha-se clara 

percepção de que as falhas no sistema de tecnologia da informação atingiriam 

diretamente a qualidade e o sucesso das indústrias. Esta foi uma mudança 

primordial para que o setor obtivesse maior controle de seus processos, 

desenvolvendo seus projetos de forma mais segura.  

Nesse sentido, algumas empresas passaram a investir na aquisição de 

ferramentas de tecnologias que, por um lado, auxiliaram no acesso aos dados 

disponíveis e, por outro lado, sobrecarregaram os profissionais pela grande 

quantidade de informações de uma só vez (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Kerzner (2009) observa uma significativa mudança no crescimento e 

aceitação do gerenciamento de projetos ao longo das últimas décadas do final do 

século XX e durante a transição para o século XXI. Para Lafetá et al. (2014) essas 

mudanças permaneceriam no século XXI, em especial na área de gestão de projetos 

multinacionais, os métodos utilizados pelo gerenciamento de projetos tornaram-se 

uma importante ferramenta para todas as organizações, fazendo parte do cotidiano 

empresarial. 

Segundo Rego e Irigaray (2011), após duas décadas (1980 e 1990) de 

tentativas de crescimento de uma mentalidade em gerenciamento de projetos, sem 

muito sucesso, já no início do século XXI, o Brasil começou a demonstrar que 

percebeu o valor da temática:  

 
em menos de uma década o Brasil já conta com 13 sedes regionais, mais 
de 9.200 associados e cerca de 10 mil gerentes de projetos com certificação 
PMP – Project Management Professional, conforme dados de maio de 2010 
(PMI, 2010). Os simpósios, seminários, congressos de gerenciamento de 
congressos se multiplicaram (REGO; IRIGARAY, 2011, p.3). 

 

Na primeira década dos anos 2000, conforme análise de dados gerais da 

economia indicados na Tabela 8 do SIDRA/IBGE, o Brasil encontrou um cenário 

econômico mais estável, proporcionando um crescimento significativo. A 

estabilidade do momento transmitiu segurança para investidores externos, 

facilitando o repasse de informações e conhecimentos.  



51 

 

 

 

Tabela 8  – Sistema de Constas Nacionais Brasil / Banco Central do Brasil 

 

 

A partir de então, as tecnologias do setor da construção civil nacional foram 

evoluindo juntamente com os processos construtivos, contando com investimentos 

governamentais e privados. Tudo isso contribuiu para a melhoria da estrutura 

gerencial das obras, investindo no detalhamento do controle e da gestão, na 

intenção de manter a ordem e o controle dos processos (BORGES, 2013).   

A crise mundial entre 2008 e 2009 fez com que o mercado da construção civil 

no Brasil desacelerasse. O país constatou os efeitos da crise, principalmente, 

quando sentiu a redução do crédito privado, passando a depender maciçamente dos 

incentivos governamentais, através de programas e projetos estimulados pelo 

governo que mantiveram uma taxa razoável de crescimento do setor.  

O governo adotou medidas que contribuíram para a recuperação da 

economia, em meados de 2009, tais como: desoneração tributária, expansão de 

crédito para habitação (com o Programa Minha Casa, Minha Vida) e a canalização 

de recursos para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) (RELATÓRIO 

ANUAL DO BNDES 2011). 

No gráfico 2, pode-se analisar os impactos negativos sentidos pela crise 

observando-se a queda que ocorreu no setor entre 2008 e 2009: 
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Gráfico 2 – Evolução Trimestral da Construção Civil no Brasil 

 

O gráfico 2 também demonstra certa evolução da construção civil em 2009, o 

que identifica os efeitos positivos das medidas adotadas visando reduzir os efeitos 

da crise. 

Segundo pesquisa realizada pelo BNDES (RELATÓRIO ANUAL DO BNDES 

2011), o setor financeiro brasileiro reagiu bem à crise com o auxílio do governo que 

implementou medidas de incentivo através de programas específicos e distribuindo a 

aplicação dos recursos, influenciando, assim, na reestruturação e adaptação do 

setor da construção civil. Apesar do bom desempenho deste setor, seu rendimento 

não foi considerado suficiente devido ao significativo déficit habitacional e de 

infraestrutura. 

Nos anos seguintes o país precisou lidar com o déficit habitacional e de 

infraestrutura, além de cumprir com as obrigações assumidas para a realização dos 

eventos esportivos, demandando atenção especial ao cumprimento dos prazos. 

Nesse sentido, seria necessária a adoção de um planejamento respaldado por boas 

metodologias de gestão e gerenciamento de projetos para superar os desafios e as 

deficiências do setor.   

Para Rego e Irigaray (2011), durante anos a disciplina gerenciamento de 

projetos foi considerada com pouco ou nenhum destaque acadêmico. Todavia, nos 

primeiros anos da primeira década dos anos 2000, as pesquisas apresentaram um 

crescimento considerável, como demonstrou a investigação feita por Bredillet (2005) 

responsável pelo levantamento de todos os artigos acadêmicos, publicados entre 
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1985 e 2004, disponíveis na base EBSCO Business Source Premier, como pode-se 

notar na Figura 4. Ratificando as informações encontradas por Bredillet, os autores 

Rego e Irigaray (2011) compreendem que:  

 

Nos primeiros sete anos, de 1985 a 1991, a taxa de crescimento de 
trabalhos publicados da ordem de 11%. Durante os dez anos seguintes, na 
década de 1990, o crescimento foi de 29%, enquanto que nos últimos três 
anos (2002 a 2004) a taxa subiu para 37% ao ano (REGO; IRIGARAY, 
2011). 

 

 

Figura 4 – Artigos acadêmicos em gerenciamento de projetos 

Fonte: Adaptado de Bredillet (2005). 

 

O Brasil presenciou uma imitação do fluxo internacional na área acadêmica, 

ao perceber que as empresas e os profissionais nacionais passaram a valorizar as 

certificações internacionais, além de detectar o aumento sistemático da demanda 

por cursos de MBA em gerenciamento de projetos. Nesse aspecto, notou-se apenas 

a repetição das pesquisas em projetos de origem externa, ou seja, não notava-se 

produção interna considerável sobre o assunto (REGO; IRIGARAY, 2011).  

Em 2011, Rego e Irigaray realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

apresentar um levantamento da publicação científica brasileira em gerenciamento de 

projetos durante a primeira década do século XXI (isto é, de 2001 a 2010). A 

proposta era analisar e avaliar os principais periódicos acadêmicos de administração 

no Brasil, incluindo as principais revistas de Administração de Empresas, os 

Encontros Nacionais da Anpad e o Simpósio de Gestão de Ciência e Tecnologia. 
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Após a identificação de apenas 64 artigos com a temática proposta, constatou-se 

que a produção ainda poderia ser considerada insuficiente, não possuindo linhas de 

pesquisa, pesquisadores de destaque, nem centros de pesquisa referenciados. A 

pesquisa concluiu que esta baixa produção interna confronta com o aumento do 

gerenciamento de projetos nas organizações modernas, o que leva ao entendimento 

de que a literatura brasileira sobre o assunto reproduz as pesquisas estrangeiras, 

tendo em vista o crescimento do campo teórico de gerenciamento de projetos no 

contexto internacional.   

Ao mesmo tempo, durante esta década, viu-se a criação de programas de 

pós-graduação em gerenciamento de projetos que passaram a atrair públicos com 

diversos tipos de formação (engenheiros, arquitetos, advogados, analistas de 

sistemas, médicos, economistas, contadores, historiadores, publicitários, dentre 

outros).  

Do ponto de vista das organizações, houve um forte investimento na criação 

de escritórios de projetos, apoio à capacitação pessoal, valorização da medida do 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos, emprego de softwares 

específicos e, até mesmo, a criação de setores específicos para resguardar seus 

projetos (REGO; IRIGARAY, 2011).  

Entretanto, a mesma pesquisa constata que os cursos brasileiros que criaram 

programas de formação de executivos em gerenciamento de projetos, ainda não 

possuíam professores e pesquisadores com atividades permanentes na área, 

inclusive detectando dificuldades e incerteza na submissão de artigos, o que acaba 

gerando desestímulo para os agentes e autores da área. 

No contexto atual, o país atravessa uma série de crises tanto na esfera 

econômica como política que abalaram significativamente o mercado construtivo 

nacional. Pochmann (2015) conclui que a recessão da economia nacional é fruto da 

adoção de políticas de ajuste. No aspecto social, no ano de 2015, constatou-se a 

queda no nível de atividade que veio acompanhada pelo aumento da taxa de 

desemprego, bem como da redução do rendimento médio real recebido pelos 

trabalhadores. Nesse sentido, chama a atenção o crescimento mais acentuado do 

desemprego no setor da construção civil, com uma taxa de 54,3%.  

Na visão de Chaves et al. (2015), “A pisada no freio da economia é muito 

forte”. As previsões para os anos de 2015 e 2016 não foram animadoras, pois a 

atividade econômica sofreu uma forte contração em um curto espaço de tempo, 
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caindo em uma séria recessão e apontando para uma perspectiva de resultado 

negativo do nível da atividade econômica. O referido autor afirma ainda que o 

ambiente atual está submerso em adversidades enormes e bastante complexas. Isto 

devido à crise internacional, principalmente na Europa e no Japão, que impacta 

sobre a economia chinesa e os demais países em desenvolvimento.  

Analisando o ambiente econômico e político do Brasil, percebeu-se o 

aumento da insegurança e o travamento da economia. O país esbarrou nas 

dificuldades fiscais, crise energética e hídrica no Sudeste, além da crise política, da 

operação Lava-Jato e demais fatores que tem influenciado negativamente a 

economia nacional. O setor industrial está fragilizado em decorrência da crise 

industrial; a inflação está pressionada pela desvalorização cambial, pela alta no 

preço dos alimentos e dos serviços e pela indexação de contratos; a taxa básica de 

juros sofreu bruta elevação por parte do Banco Central e o acesso ao crédito 

produtivo e para o consumidor se tornou quase impossível (CHAVES et al., 2015).  

No início do século XXI, o setor da construção civil encontra dificuldades no 

que tange a sua produtividade, apesar de ser considerada parte fundamental para a 

economia do país (FREJ; ALENCAR, 2010). Nesse ponto de vista, em momentos de 

crise o ideal é a busca por uma reestruturação de nível gerencial para garantir o 

desenvolvimento da organização baseado no conhecimento das potencialidades da 

metodologia do gerenciamento de projetos (SOUZA, 2011). 

Para Frej e Alencar (2010), a indústria da construção civil brasileira ainda é 

cercada por certos paradigmas que implicam no atraso dos procedimentos 

gerenciais e técnicas construtivas, além de possuir limitações como mão de obra, 

índices de produtividade baixos, atraso nos prazos de entrega e baixa qualidade do 

produto final. Tudo isto reforça a preocupação das empresas com seus sistemas de 

gerenciamento de projetos e utilização de métodos apropriados que contribuam para 

a constante evolução de sua maturidade.  

 

 

2.2 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

Segundo Prado (2008), o conceito de maturidade em gerenciamento de 

projetos está diretamente relacionado à habilidade de uma organização no comando 
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da gestão de seus projetos. Ao passo que as empresas passam a implantar 

métodos e práticas em gerenciamento de projetos, seu nível de maturidade tende a 

crescer (PRADO, 2010). 

Para o autor existe uma relação indiscutível entre amadurecer e ter sucesso. 

Assim, empresas que investem e aplicam o gerenciamento de projetos estão sempre 

em constante evolução e seu amadurecimento permite resultados mais previsíveis.  

O presente estudo assume o conceito de maturidade como sendo um 

processo de aquisição de competências e incorporação de práticas de 

gerenciamento de projetos capazes de demonstrar o quanto a organização 

progrediu na sua maneira de trabalho e no alcance da eficácia na conclusão de seus 

projetos. Portanto, a maturidade está relacionada à capacidade da empresa de 

realizar seus projetos com o mínimo de falhas possível. 

A necessidade de adaptação em um contexto altamente competitivo e regado 

de instabilidade faz com que as organizações existentes no mercado atual se tornem 

ainda mais dependentes da gestão de projetos.  

Entretanto, ainda que utilizem boas práticas de gestão de projetos, as 

organizações necessitam de um procedimento estruturado que auxilie na 

mensuração da sua evolução, empreendam mudanças em seus negócios e 

garantam melhores práticas.  

Uma observação se torna patente: as organizações precisam investir e 

almejar um amadurecimento da gestão de seus projetos. Dessa forma, a capacidade 

de uma organização em sistematizar esforços que garantam melhores práticas é 

que vai definir sua maturidade em gerenciamento de projetos.  

Costa e Ramos (2013) citam o psicólogo Argyris (1968) como precursor do 

conceito de maturidade, do qual extraem o entendimento de que os indivíduos se 

transformam em pessoas maduras quando realizam mudanças graduais com o 

passar do tempo, contraindo competências. A maturidade será obtida através do 

planejamento e da tomada de ações que assegurem o alcance dessas 

competências.  

Assim, o conceito de maturidade perpassa por um processo de aquisição de 

competências que surge de forma gradual ao longo do tempo. A empresa será 

conduzida a um amadurecimento e, consequentemente, poderá ser considerada 

madura quando a realização de seus objetivos (projetos) for conduzida por um 

planejamento adequado e por atitudes que aperfeiçoem seus processos.  
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Nesta mesma esteira, Rabechine Junior (2005, p. 90) afirma que questões 

ligadas a competências organizacionais podem, de igual maneira, estar relacionadas 

à maturidade dos projetos:  

 

O conceito de maturidade pode ser visto como um processo de aquisição de 
competências que ocorre gradualmente ao longo do tempo. No contexto das 
organizações, a maturidade precisa ser conquistada através do 
planejamento e ações tomadas para o aperfeiçoamento dos processos da 
empresa, de forma a conduzi-la para a realização de seus objetivos. 

 

Kerzner (2006, p.45) ensina que “considerando o fato de que as organizações 

podem ser enxergadas como um conjunto de projetos, temos que o gerenciamento 

de projetos permeia toda a organização e que a evolução da maturidade é 

necessária”. Para o autor, no entanto, apenas a repetição desses processos e 

sistemas, apesar de aumentar a probabilidade, não garantem o sucesso do projeto.  

Portanto, Kerzner acredita que a maturidade estaria ligada ao 

desenvolvimento de sistemas e processos que por natureza são repetitivos e 

garantem uma alta expectativa de sucesso para o projeto, sem, entretanto, garantir 

excelência em gerenciamento dos projetos.  

O PMI (2014) considera dois itens importantes para o sucesso do projeto: a 

competência do gerente do projeto e a maturidade em gerenciamento de projetos da 

organização, como é possível observar na Figura 5. 
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Figura 5 – Componentes para o sucesso do projeto 

Fonte: PMI (2014). 

 

A Figura 5 apresenta as competências individuais do gerente, que são o 

fundamento para o desempenho do projeto, além demonstrar que a maturidade da 

organização também serve como base para desempenho organizacional do projeto. 

Quando o projeto é conduzido conforme o planejamento, de acordo com o custo, 

tempo, políticas e procedimentos da organização, seu desempenho é considerado 

satisfatório.  

Portanto, existe uma relação entre maturidade e desempenho. Ampliar o nível 

de maturidade em gerenciamento de projetos pode melhorar o desempenho 

organizacional. 

Os níveis dessa maturidade podem variar para cada organização conforme 

seus objetivos, necessidades, estratégias traçadas, escopo e previsão de recursos 

(KERZNER, 2003).  

 Assim, a maturidade em gerenciamento de projetos aprimora a diversidade de 

ações utilizadas para ajudar as organizações a alcançar suas metas, sua 

estabilidade e sobrevivência, tudo isto com vantagem competitiva.   
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Com relação às pequenas e médias empresas da construção civil, Mello et al 

(2008) acreditam que, ao conhecerem seu nível de maturidade, tornam-se capazes 

de desenvolver estratégias que contribuam para a evolução das etapas dos níveis 

organizacionais. Esta avaliação seria o primeiro passo para a melhoria, além de 

possibilitar o estabelecimento de metas, a identificação de problemas e que os 

processos sejam aprimorados.   

O progresso do gerenciamento de projetos dentro de uma empresa pode ser 

acompanhado através dos Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

que são mecanismos capazes não só de quantificar e mensurar os pontos fortes e 

fracos, mas também de apontar oportunidades de aprimoramento.  

 

 

2.3 MODELOS DE MATURIDADE  

 

 

De acordo com Prado (2008), um modelo de avaliação de maturidade é uma 

Ferramenta capaz de quantificar o nível de aptidão da empresa em gerenciar os 

seus projetos. Alcançar maturidade em projetos também significa que a empresa se 

encontra em perfeitas condições de gerir seus próprios projetos e acompanhar a 

evolução de seus ciclos (PRADO, 2008). 

Os modelos de maturidade estão diretamente relacionados à implantação dos 

conceitos de gerenciamento de projetos nas empresas e, por isso, são considerados 

como ferramentas capazes de fornecer auxílio para entendimento das estratégias, 

estruturas, termos e processos do gerenciamento de projetos (BOUER; CARVALHO, 

2005).  

Prado (2008) ainda afirma que um modelo de maturidade é um meio capaz de 

quantificar de forma numérica a habilidade de uma empresa em gerenciar seus 

projetos com o propósito de medir os pontos fortes e fracos, destacando os que 

precisam de melhorias, visando gerar aperfeiçoamento e identificar oportunidades 

(KERZNER, 2006). 

Manter uma sequência de projetos concluídos com êxito depende do 

desenvolvimento progressivo das capacidades de cada organização. Dentro da 

estrutura de trabalho da organização, esta evolução pode ser projetada através dos 
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modelos de maturidade, desenvolvidos justamente para direcionar as estratégias de 

gerenciamento de projetos (BOUER; CARVALHO, 2005). 

Segundo Prado (2008), um modelo de maturidade em gestão de projetos é, 

em sua essência, um padrão passível de ser reproduzido e estabelece níveis pré-

definidos, permitindo aprimoramento e auto avaliações. 

Yazici (2009) ensina que, de maneira geral, através dos modelos de 

maturidade ocorre a integração, avaliação e aperfeiçoamento das práticas de 

gerenciamento de projetos visando aprimorar o desempenho organizacional.    

 Pennpacker e Grant (2003) afirmam que  

 

os modelos de maturidade provêem uma estrutura para avaliação que 
permite a uma organização comparar suas entregas de projetos com as 
melhores práticas ou contra seus concorrentes, enfim, definindo uma rota 

estruturada para o melhoramento. 

 

Xavier (2010) explica que  

 

um modelo de maturidade ao se prestar a ser um ponto de partida na busca 
da melhoria, permite, então, identificar a situação atual da organização. 
Também permite a adoção de um vocabulário comum e de uma visão de 
futuro que pode e deve ser compartilhada.  

 

 Quando um modelo é aplicado para avaliar a maturidade de uma 

organização, apresenta uma espécie de diagnóstico do nível de maturidade em que 

a empresa se encontra naquele momento, identificando fatores que precisam ser 

trabalhados e desenvolvidos, demandando maior atenção e investimento (PRADO, 

2010).  

Assim, a aplicação e implantação dos modelos de maturidade é a forma de 

qualificar e quantificar a maturidade de uma organização, pois através dela, será 

possível a elaboração de processos que utilizem melhores práticas em 

gerenciamento de projetos. À medida que as empresas implantam os métodos de 

gestão de projetos, consequentemente, aumentam seu grau de maturidade 

(PRADO, 2008). 

 Ibbs e Kwak (2002) entendem que os modelos de maturidade em gestão de 

projetos são utilizados como estrutura de comparação entre práticas estabelecidas 

na organização naquele momento em contraponto com conceitos e técnicas que 
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realmente são aceitas como as melhores práticas de gestão de projetos pelo 

mercado. 

Para Bouer e Carvalho (2005), o estudo dos modelos de maturidade em 

projetos oferece apoio e encaminhamento para as estratégias de gerenciamento de 

projetos na medida em têm o propósito de aprimorar as potencialidades da 

organização na execução de seus projetos, estabelecendo-se com meio para avaliar 

em que estágio se encontra (BOUER; CARVALHO, 2005).   

 Sendo assim, os modelos de maturidade propõem que as organizações e 

seus componentes (pessoas e setores) evoluam na busca por uma maturidade 

sempre mais avançada, perpassando por processos que não sejam interrompidos. 

Tais modelos, além de auxiliar na elaboração desses processos, também apoiam a 

execução de práticas gerenciais mais refinadas.    

De acordo com Costa e Ramos (2013), a partir da década de 1990 

começaram a surgir os modelos de maturidade em gestão de projetos com o 

objetivo de verificar e aprimorar as habilidades das organizações quando da 

execução de seus processos de gerenciamento de projetos. A utilização desses 

modelos tem conquistado espaço na metodologia de diversas organizações através 

do desenvolvimento de referenciais (práticas) que impulsionam suas competências. 

 Na literatura atual, estão descritos diversos modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos e neles são encontradas diferentes características, por 

vezes compartilhadas entre si.  

Entretanto, optar por um modelo mais adequado para uma determinada 

organização demanda uma análise mais aprofundada, destacando as características 

do modelo, conhecendo seus fatores e critérios metodológicospara, assim, eleger 

aquele que mais se adequa às condições da organização (COSTA; MOURA; LUNA, 

2009).  

 Nesta pesquisa, serão apresentados e abordados os seguintes modelos:  

 Capability Maturity Model (CMM)  

 Project Management Maturity Model (PMMM)  

 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)  

 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP)   
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2.3.1 Capability Maturity Model (CMM) 

 

 

Com origem na década de 1990 e desenvolvido pela SEI – Software 

Engineering Institute da Carnegie Mellon University, em Pittsburg na Pensilvânia, 

EUA, o CMM pode ser considerado o precursor dos modelos de análise de 

maturidade em gerenciamento de projetos (MULLALY, 2006; SIDENKO, 2006; 

PEREIRA, 2007; PRADO, 2008).  

De acordo com Costa e Ramos foi o primeiro modelo de maturidade criado e 

permitiu que as organizações conduzissem avaliações do nível de maturidade em 

gestão de projetos de software. Originalmente, portanto, sua aplicação está 

relacionada a processos de desenvolvimento de software5.  

Mesmo inspirado no processo de desenvolvimento de aspectos técnicos de 

software, o CMM serviu de modelo para outros processos.  

Tem como objetivo descrever os graus de maturidade vivenciados pelas 

organizações ao mesmo tempo em que elas evoluem na produção de software, 

visando formular uma estratégia de melhoria destes processos através da avaliação 

contínua, da identificação de problemas e da tomada de ações corretivas. Assim, 

esta melhoria é definida em cinco níveis de maturidade, conforme figura 

apresentada abaixo:  

1. Inicial 

2. Repetível 

3. Definido 

4. Gerenciado 

5. Otimização 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Vergopia (2008) informa que sua origem advém da necessidade enfrentada pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos de aprimorar o gerenciamento de seus projetos de software. 
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Figura 6 – Níveis de Maturidade CMMM 

Fonte: Adaptado do Software Engineering Institute (1997). 

 

 Para o CMM, a maturidade é descrita como um ciclo que possui os cinco 

níveis expostos. Para que se atinja um certo nível de maturidade, é preciso 

implementar todas as atividades relacionadas àquele nível acrescidas de todas as 

atividades contidas nos níveis anteriores.  

Cada nível é composto de um conjunto de áreas chaves de processo, da 

seguinte maneira:  

 Nível 1 – Inicial: caracterizado por um processo informal no qual os projetos 

habitualmente ultrapassam prazos e custos estipulados inicialmente;  

 Nível 2 – Repetível/Repetição: os novos projetos, mesmo que parecidos com 

outros já realizados, são iniciados com a implantação de conceitos básicos 

de gerenciamento de projeto. Portanto, os planos aqui desenvolvidos são 

baseados em projetos anteriormente desenvolvidos e, portanto, são 

considerados mais realistas, aplicando conceitos que permitem por exemplo, 

o cumprimento dos prazos. 

 Nível 3 – Definido/Definição: neste nível os processos estão bem definidos e 

padronizados pela organização, melhorando a qualidade e o desempenho 

dos projetos. A partir deste processo definido como padrão, todos os 

métodos e procedimentos para a realização de projetos se desdobrarão.  

 Nível 4 – Gerenciado: aqui, os processos e produtos já são controlado de 

forma quantitativa.  
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 Nível 5 – Otimização: neste nível o gerenciamento de projetos é consolidado 

e o modelo de maturidade é incorporado e institucionalizado, permitindo à 

empresa a geração de um processo de melhoria contínua. 

 

 A Tabela 9 apresenta mais informações sobre o modelo ora apresentado. 
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Tabela 9 – Modelo de Maturidade CMM 

 

Fonte: CMM (2000). 
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2.3.2 Project Management Maturity Model (PMMM) 

 

Este modelo foi desenvolvido por Kerzner, em 2001, embasado pelo PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge). O PMMM detalha cinco níveis de 

desenvolvimento para que uma empresa alcance a elevado grau em gerenciamento 

de projetos. Ademais, a avaliação da maturidade dentro deste modelo é realizada 

através de questionário composto por 183 questões de múltipla escolha.  

 Kerzner (2001) elenca seis forças que impulsionam as empresas a enxergar a 

necessidade de gerenciamento de seus projetos, rumo à busca pelo 

amadurecimento, são elas:  

 projetos estratégicos, com vistas nos investimentos, pois, entende-se que 

projetos orçados erroneamente causam impacto nos resultados e estão 

propícios a causar desequilíbrio financeiro nas organizações;  

 expectativas de clientes: os fornecedores devem oferecer aos clientes o 

melhor gerenciamento, administrando com eficiência e eficácia seus projetos. 

Os clientes estão em busca de soluções completas, bem administradas e 

gerenciadas com qualidade;  

 competitividade: internamente, está associada a custos e desempenho; 

externamente, pode sofre interferência de preço e qualidade;       

 entendimento e comprometimento executivo: esta força está intimamente 

relacionada ao envolvimento e comprometimento dos componentes da 

organização, desde o mais alto escalão até a base do quadro organizacional, 

em superar as barreiras que se levantarão no momento da implementação 

das melhores práticas de gerenciamento de projetos;  

 desenvolvimento de novos produtos: quando os processos são baseados nas 

práticas de gerenciamento de projetos, passam a ser mais estruturados o que 

permite as empresas criar e comercializar com mais afinco seus produtos e 

serviços;  

 eficiência e eficácia: estão relacionadas à rapidez com que as práticas de 

gerenciamento de projetos são implementadas na empresa com o objetivo de 

gerar maior competitividade frente à concorrência.  
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No contexto conturbado e descontínuo em que vivem as empresas, percebe-

se que tais forças estão associadas à sobrevivência e ao sucesso da organização, 

desde que sejam atendidas de pronto. Portanto, é importante que as empresas 

enxerguem o gerenciamento de projetos como um mecanismo de defesa e 

sobrevivência.  

 Para Kerzner (2001), existe um nível acima da maturidade que seria a 

excelência. Esta é atingida quando as organizações conseguem manter uma 

sequencia contínua de projetos de sucesso. Nesse sentindo, a organização poderá 

alcançar o maior nível de maturidade mas para que alcance a excelência demandará 

ainda mais algum tempo. Portanto, a maturidade não seria o final da linha, pois, as 

organizações precisam galgar constante aperfeiçoamento de seus processos, tendo 

por base as práticas de gerenciamento de projetos, para alcançarem a excelência.  

 O modelo PMMM sugere que, para alcançar a excelência em gerenciamento 

de projetos, a organização deve perpassar por cinco níveis. Cada nível representa 

um grau diferente de maturidade do gerenciamento de projetos. Nesse sentido, 

quanto maior o nível do processo, maior será o nível de maturidade da empresa.  

 De forma sucinta, os cinco níveis seriam: Linguagem comum, Processos 

comuns, Metodologia singular, Benchmarking e Melhoria contínua, conforme 

representação na Figura 7, e detalhados nos tópicos seguintes.   

 

 

Figura 7 – PMMM “Project Management Maturity Model” 

Fonte: Kerzner (2003). 
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2.3.2.1 Nível 1 – Linguagem Comum 

 

 

Neste nível as organizações já reconhecem a necessidade de obter uma base 

acerca do conhecimento do gerenciamento de projetos, reconhecendo a importância 

dos seus métodos e práticas.  

Algumas organizações têm medo de mudanças e acabam por resistir a 

avaliação de seu nível de maturidade, até mesmo resistindo em atingir um patamar 

mais avançado de maturidade. Nesse nível as organizações podem ou não ter o 

conhecimento sobre o gerenciamento de projetos, no entanto, seu uso é esporádico, 

pois não existe suporte nem percepção da importância da temática por parte da alta 

e média gerência.  

Ademais, não é dada a devida atenção aos benefícios do gerenciamento de 

projetos, a tomada de decisão é feita de forma a garantir os interesses pessoais, em 

detrimento dos organizacionais. Por fim, a própria organização não investe em 

treinamentos acerca do gerenciamento de projetos com o intuito de não fomentar 

nos seus próprios membros questionamentos e ideias de teor crítico ao atual estágio 

da organização.   

No Nível 1 de Kerzner muitos empecilhos internos precisam ser rompidos. 

Inicialmente, o autor propõe como ponto de partida a propagação da educação e do 

conhecimento em gerenciamento de projetos. Nesse momento, se encaixariam 

programas de treinamento que proporcionam conhecimentos necessários sobre a 

temática e, assim, ajudariam a compartilhar os benefícios para as organizações. Tais 

programas seriam utilizados para reduzir ou, até mesmo, eliminar determinadas 

resistências internas contrárias a implementação do gerenciamento de projetos nas 

organizações.  

Visando avançar para o próximo Nível, a organização precisa de algumas 

iniciativas ainda no Nível 1, tais como: instituir programas de treinamento e 

educação em gerenciamento de projetos; investir na contratação de profissionais de 

gerenciamento de projetos certificados; utilizar uma linguagem comum, contida no 

Nível 1; apostar no desenvolvimento dos princípios e melhores práticas de 

gerenciamento de projetos; incentivar o reconhecimento das ferramentas de 

gerenciamento de projetos.  
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 Neste nível é importante a classificação e medição dos seguintes itens: tipo 

de empresa (é orientada para projetos?), tamanho dos projetos, tipos de projetos, 

treinamento e certificações, quantidade de suporte executivo aplicado a projetos, 

visibilidade executiva, cultura corporativa e lucratividade.  

 

 

2.3.2.2 Nível 2 – Processos Comuns 

 

 

Após perpassar pelo Nível anterior, as organizações reconhecem que é 

preciso definir processos comuns que sejam desenvolvidos de forma que o sucesso 

de um projeto possa ser reproduzido nos próximos projetos. Dessa forma, as 

empresas precisam se esforçar para o desenvolvimento de processos comuns e 

repetitivos que assegurem o uso das práticas do gerenciamento de projetos.  

 Este Nível tem como características o reconhecimento de benefícios dentro 

dos projetos tais como menor custo, redução do prazo de entrega, melhor definição 

do escopo e qualidade e maior grau e satisfação dos clientes.  

 A partir do Nível 2, pode-se perceber uma maior participação e suporte por 

parte dos executivos da organização, o que proporciona um maior número de 

projetos gerenciados com sucesso. Isso requer cada vez mais o uso de processos e 

métodos disseminados para todos os setores e indivíduos da organização.  

Assim, os projetos começam a ser formulados e gerenciados considerando o 

escopo, prazo, custo e qualidade. Nesse sentido, as organizações passam a 

observar com mais cuidado o fator custo, avaliando a necessidade de manter um 

controle maior sobre este fator.  

Outra visão importante destacada no Nível 2, é a ação no sentido de 

desenvolver um programa mais intensivo de treinamento em gerenciamento de 

projetos.  

Para ultrapassar em direção ao Nível 3 de maturidade em gerenciamento de 

projetos, as organizações precisam observar quatro ações: investir no 

desenvolvimento de uma cultura baseada nos aspectos e conceitos de 

gerenciamento de projetos, reconhecer que a organização vai atingir benefícios de 

curto e longo prazos baseados em gerenciamento de projetos, investir no 

desenvolvimento de um método com bases repetitivas e contínuas de forma a atingir 
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os benefícios do gerenciamento de projetos e, por fim, que este processo seja 

sustentado em longo prazo.  

 

 

2.3.2.3 Nível 3 – Metodologia Singular 

 

 

Neste nível, as organizações reconhecem os efeitos simultâneos que foram 

gerados pela combinação de todas as metodologias corporativas em uma única. 

Dessa forma, reconhecem que uma metodologia singular de gerenciamento de 

projetos, totalmente incorporada à cultura da organização, é valiosa para os 

negócios. 

 Sendo assim, o estabelecimento de uma boa metodologia de gerenciamento 

de projetos proporciona traçar uma meta para os usuários, assegurando que se 

movam de forma estruturada e alinhada com os objetivos da organização. 

 O Nível 3 esclarece a necessidade de elaboração de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos de acordo com as condições e capacidades de execução 

das organizações. Essa metodologia deve englobar os requisitos citados, buscando 

contribuir para uma maior eficiência na execução e, consequentemente, do 

favorecendo o desempenho e lucratividade.  

 Evidentemente, o investimento em uma boa metodologia de gerenciamento 

de projetos não significa garantia de sucesso. No entanto, fornece condições 

estruturadas à disposição dos gerentes para que estes possam administrar o projeto 

de forma eficiente.  

 Kerzner (2001) prevê que os maiores riscos deste Nível são atribuídos à 

cultura organizacional, podendo causar uma espécie de choque cultural. Isto porque 

as mudanças são decorrentes, em sua grande maioria, da modificação na cultura 

corporativa. Quanto mais indivíduos da organização aceitarem a metodologia 

implementada, menores os riscos.  

No entanto, se a metodologia for aceita e utilizada por poucos indivíduos, 

pode ocorrer o que o autor chama de fragmentação na cultura, não possibilitando 

que a empresa alcance os benefícios do gerenciamento de projetos.  
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2.3.2.4 Nível 4 – Benchmarking 

 

 

No Nível de maturidade 4 as organizações reconhecem que a melhoria nos 

processos é necessária para manter a vantagem competitiva. Neste nível as 

organizações conseguem avaliar suas práticas de gerenciamento de projetos 

confrontando com as práticas de outras empresas através de processos 

estruturados de comparação contínuos.  

 Nesse sentido, o benchmarking auxilia na obtenção e análise do máximo de 

informações que possam contribuir para a melhoria dos processos de negócios e 

competitividade. Sendo assim, o benchmarking é considerado parte do processo de 

planejamento estratégico de gerenciamento de projetos e sua prática contínua 

permite que as organizações se aperfeiçoem e atinjam resultados melhores, criando 

a possibilidade de gerar novos benchmarkings.  

 As características mais marcantes deste nível devem ser: a criação de um 

Escritório de Projetos (PMO) ou Centro de Excelência (COE) para gerenciamento de 

projetos que devem dedicar-se aos aperfeiçoamentos dos processos e a atenção 

por parte da organização para fazer medições e análises, sejam elas quantitativas 

(dos processos e metodologias) e qualitativas (práticas de gerenciamento de 

projetos que influenciam diretamente na cultura organizacional).  

 Para Kerzner, para que a organização avance para o próximo Nível, é preciso 

ter observado as seguintes ações-chave: ter-se dedicado a benchmarking, 

desenvolver processos ligados a benchmarking, decidir contra quem deve ser 

comparada e o que deve ser comparado, além de reconhecer os benefícios do 

benchmarking dentro da sua estrutura organizacional.  

 

 

2.3.2.5 Nível 5 – Melhoria Continua 

 

 

No quinto e último Nível, baseada no benchmarking, a organização confirma 

que assimilou as informações apreendidas e reconhece a importância das mesmas, 
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atitude esta, justificada através das mudanças implementadas necessárias aos 

processos de gerenciamento de projetos de forma contínua.  

Neste Nível, já alcançaram um estado de confiança no gerenciamento de 

projetos, com metodologia amplamente estruturada. Entretanto, é preciso manter 

seus processos atualizados, definidas suas políticas, metodologias, tecnologias, 

investimentos em recursos humanos, negócios e clientes que a maturidade 

contenha um grau de excelência.  

 Algumas características devem ser consideradas pelas organizações:  

 Considerar a criação de processos para cuidar das lições retiradas de 

cada projeto;  

 As lições consideradas acima precisam ser compartilhadas com toda a 

equipe atuante no projeto através de reuniões ou treinamentos 

periódicos;  

 Implementação de um programa de mentoring para os gerentes dos 

projetos, devendo ser administrados pelo PMO ou COE;  

 Gerenciamento de projetos e planejamento estratégico devem 

caminhar juntos, sendo o primeiro tratado como um processo contínuo 

e sendo complementado pelo último. 

 

Kerzner ainda descreve os fatores que orientam o Nível 5 como: melhoria dos 

processos existentes e integrados, questões comportamentais, benchmarking e 

questões gerenciais.  

 O autor traz como benefícios relativos a este nível a obtenção de maior 

situação competitiva, geração de melhor controle e análise de custos, aumento da 

satisfação dos clientes, acrescenta valor adicional aos produtos e serviços, além de 

melhorar o gerenciamento e controle dos projetos. 

 Vale observar que este modelo sofre algumas críticas, como as de Costa e 

Ramos (2013), ao afirmarem que o modelo não apresenta ferramentas que auxiliem 

na medição do nível de maturidade por parte dos setores de uma organização o que, 

por vezes, impossibilita a sua aplicação.   

 De um modo geral o modelo PMMM, proposto por Kerzner, enfoca toda a 

organização visando um amplo alcance da maturidade.  
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2.3.3 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)  

 

 

Concebido pelo PMI (Project Management Institute) e apresentado em 2004, 

o OPM3 tem como foco o desenvolvimento de um padrão global de gerenciamento 

de projetos para uma aplicação organizacional. 

Este modelo está baseado nas melhores práticas em gerenciamento de 

projetos, visando gerar melhores resultados e indicadores de desempenho (COSTA; 

RAMOS, 2013). 

O modelo, ora apresentado, possui diversas formas de classificar a 

maturidade em gerenciamento de projetos dentro de uma organização. Dessa forma, 

essa perspectiva com visões diversas permite que a organização alcance maior 

flexibilidade e melhor embasamento para a tomada de decisões e para o 

planejamento das melhorias que serão implementadas (LUKOSEVICIUS; CAMPOS 

FILHO; COSTA, 2007). 

É considerado um guia para os usuários no momento da avaliação do estado 

de maturidade atual da empresa em relação ao estágio em que se encontra, além de 

contribuir com conselhos caso a organização entenda que é preciso amadurecer 

ainda mais (LUKOSEVICIUS; CAMPOS FILHO; COSTA, 2007).  

No OPM3, a avaliação da maturidade é realizada através de um questionário 

composto por 151 questões de múltipla escolha (COSTA; RAMOS, 2013).  

De acordo com Costa e Ramos, o OPM3 possui um diferencial em relação 

aos demais modelos: ele não utiliza a classificação em níveis, mas, sim, em valores 

percentuais. Além disso, é composto por 3 (três) elementos:  

a) Conhecimento (Knowledge), que aborda o gerenciamento e a maturidade 

de projetos organizacionais. Este nível apresenta a importância do 

gerenciamento de projetos para a organização e explica como a 

maturidade a nível organizacional pode ser alcançada. 

b) Avaliação (Assessment) no qual são apresentados métodos, processos e 

procedimentos pelos quais uma organização pode auto avaliar a sua 

maturidade através de um questionário de 151 questões onde é possível 

identificar as forças e fraquezas da organização, proporcionando um corpo 

de melhorias práticas. Este nível demonstra os procedimentos para que a 
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própria organização possa medir sua maturidade em relação às melhores 

práticas descritas na dimensão anterior (conhecimento); 

c) Aperfeiçoamento (Improvement), composto de um banco de dados com a 

descrição de cerce de 600 melhores práticas, visto como um processo 

para ultrapassar da atual maturidade em que se encontra a organização 

para um nível de amadurecimento maior. Neste nível, se a organização 

desejar, serão apresentadas alternativas que ajudarão na passagem de 

um estado atual de maturidade para um estado mais adequado e 

almejado.   

Lukoservicius, Campos Filho e Costa (2007) apresentam o diagrama (Figura 

8) abaixo que representa o ciclo de aplicação do OPM3, incluindo os cinco passos 

do processo de avaliação pelo qual uma organização deve passar para verificar seu 

grau de maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ciclo de aplicação do OPM3 

    Fonte: Adaptado de PMI (2003). 

 

Segundo os autores acima citados, os passos do ciclo de aplicação do OPM3 

são: 

 

Passo 

2 

 

 

 
Passo 

3 

 

 

 

Passo 

5 

 

 

 Passo 

4 

 

 

 

Passo 

1 
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 Passo 1 (Conhecimento) – Preparação para avaliação (introdução ao 

gerenciamento de projetos ou linguagem comum): não há apoio para o 

gerenciamento de projetos. O uso das práticas de gerenciamento de 

projetos na organização é praticamente inexistente. Não há interesse no 

sentido de reconhecer quais são os benefícios advindos da utilização das 

práticas de gerenciamento de projetos. E quando existe algum 

reconhecimento, é meramente para atender requisitos determinados por 

algum cliente na contratação dos serviços da organização. 

 Passo 2 (Avaliação) – Execução da avaliação (processos comuns): existe 

alguma percepção a cerca dos benefícios obtidos com o gerenciamento de 

projetos. São percebidas as necessidades de implementar processos e 

metodologias que suportem o gerenciamento de projetos. Reconhece-se a 

importância de se adquirir conhecimentos em gerenciamento de projetos. 

O gerenciamento de projetos é feito para o escopo, tempo e custo. 

 Passo 3 (Melhoramento) – Planejamento dos melhoramentos (metodologia 

única ou padronização do gerenciamento de projetos): os processos estão 

integrados e existe apoio da alta gerência. São utilizadas metodologias de 

gerenciamento de projetos baseadas em guidelines e checklists. O 

treinamento em gerenciamento de projetos é contínuo. O gerenciamento 

de projetos faz parte da cultura da empresa e seus benefícios são 

reconhecidos. 

 Passo 4 (Melhoramento) – implementação dos melhoramentos (processo 

de Benchmarking): é obrigatoriamente estabelecido um escritório de 

gerenciamento de projetos e este é dedicado ao aprimoramento contínuo 

dos processos. São feitas aferições (benchmarking) que abrangem os 

aspectos quantitativos e qualitativos dos projetos. 

 Passo 5 (Melhoramento) – repetição do processo (gerenciamento de 

projetos otimizado ou melhoria contínua): são documentadas e 

aproveitadas as lições aprendidas de um projeto para outro. Existe 

planejamento estratégico contínuo para o gerenciamento de projetos. 

 

Por fim, para Thielmann e Silva (2014) existem aspectos principais a serem 

destacados no modelo em questão, apresentados na tabela a seguir:  
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Tabela 10 – Elementos básicos que se apoia o OPM 3 

 
Fonte: Thielmann e Silva (2014). 
 

Como crítica ao modelo, vale observar ainda que o foco do OPM3 é criar um 

modelo de maturidade padrão reconhecido em nível mundial que seja aplicado em 

qualquer categoria de organização. No entanto, este objetivo é dificultadopela 

complexidade na sua utilização, dependendo da aquisição de software específico 

(LUKOSEVICIUS; CAMPOS FILHO; COSTA, 2007). 

 

 

2.3.4 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) 

 

 

Desenvolvido por Darci Prado, a primeira versão do MMPG foi publicada em 

2002, passando por diversas alterações sequenciais, sem, no entanto, 

desconsiderar seus conceitos originais (NASCIMENTO et al., 2014).   

O próprio Prado (2008) afirma que, ao criar este modelo, seu objetivo era 

facilitar o acesso das organizações a um modelo de maturidade, tendo em vista que 

os demais modelos considerados mais complexos afastam os usuários em potencial. 

Portanto o autor teve a intenção de criar um modelo mais simples, ou seja, de fácil 

utilização, que auxiliasse às empresas a alcançar sucessos em seus projetos e que 

fornecesse resultados firmes e confiáveis (SILVA NETO, 2011). 

Silva Neto (2011) afirma que o modelo é baseado na experiência adquirida 

por Darci Prado no momento da implantação de gerenciamento de projetos em 
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dezenas de empresas nacionais. Herkenhoff (2010) ratifica que o MMPG é 

considerado um modelo simples e foi elaborado com base em informações 

compatíveis com a realidade das empresas brasileiras, o que facilita a aplicação de 

um plano de crescimento para estas organizações. 

Antes da última atualização, o MMPG era estruturado em 5 (cinco) níveis e 6 

dimensões de maturidade: 

 

 
Figura 9 – Dimensões e Níveis de Maturidade MMGP 

Fonte: Prado (2008, 2010). 

 

 Segundo Silva Neto (2011), os 5 (cinco) níveis e as 6 (seis) dimensões se 

relacionam entre si, destacando que o momento do pico de maturidade seria o 

marco diferencial entre uma determinada dimensão e outra, conforme demonstra o 

quadro abaixo (Tabela 11):   
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Tabela 11 - Relação entre as dimensões e os níveis do modelo MMPG 

 
Fonte: Prado (2008). 

 
 Para Silva Neto (2011), os pontos fortes destacados por Prado (2008) na 

criação do MMPG, em comparação aos demais modelos considerados mais 

complexos, foram os seguintes:  

a) ser curto, por isso possui apenas 40 questões;  

b) simplicidade;  

c) confiabilidade;  

d) robustez, por oferecer resultados coerentes;  

e) universalidade, pela possibilidade de ser utilizado por diversas categorias 

de projetos;  

f) capacidade de mensurar os aspectos relacionados ao sucesso no 

gerenciamento de projetos;  

g) possibilidade de utilização na implementação de um plano de crescimento 

na empresa. 

A versão anterior do MMGP aplicava o Questionário de Avaliação de 

Maturidade – MMGP – Darci Prado v1.5.0 (2008). Thielmann e Silva (2014), 

explicam que o questionário era comporto por 40 questões, distribuídas em 10 para 

cada nível e fornece cinco respostas alternativas (A, B ,C, D e E) para os níveis de 2 

a 4 e duas alternativas (A e E) para o nível 5. Os pesos das respostas são de 10, 7, 

4, 2 e 0 pontos, de A a E, respectivamente.  

Dadas as repostas às questões de múltipla escolha, o próximo ponto seria 

preencher um quadro para dar visibilidade ao Perfil de Aderência, somando os 

pontos obtidos em cada nível e o resultado do total de pontos obtidos será inserido 

na seguinte fórmula (PRADO, 2008):  
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Avaliação Final = (100 + total de pontos) / 100 

 

Figura 10 – Perfil de Aderência 

                      Fonte: Prado (2008). 

 
 
 Em 2014 foi lançada a última versão do Modelo Prado – MMGP Setorial, se 

propondo a avaliar a maturidade de um setor isolado de uma organização. É 

considerado, portanto, um modelo setorial ou departamental.  

Essa nova versão continuou contemplando 5 (cinco) níveis de maturidade 

relacionadas, no entanto, com 7 (sete) dimensões de maturidade. Dentre as 

informações interessantes em relação à esta versão estão o fato de contemplar 

processos, ferramentas, pessoas, estruturas e estratégias, além de ser aderente ao 

PMBOK.  

Nos fundamentos do Modelo, Prado (2014) explica que ele foi criado para 

atender qualquer tipo de organização e para ser aplicado em qualquer categoria de 

projetos. Deve, entretanto, ser aplicado de forma separada a cada setor de uma 

mesma empresa, sendo considerado Setorial. Dessa forma, é comum constatar, por 

vezes, que um setor possui nível de maturidade diferente de outro setor.  

Criado de modo a valorizar a experiência prática, o MMGP é orientado a 

resultados e esta é considerada sua característica básica. Até a atual versão (2014) 

ele passou por diversos ciclos de melhoria contínua, sempre com fulcro na obtenção 

de resultados. Esta característica impõe uma relação direta entre sucesso (fruto de 

um alto desempenho) e valores de maturidade no sentido de que quanto maior o 

desempenho de um determinado setor maior será a sua maturidade6. 

                                                           
6
 A pesquisa feita por Prado (2014) exibiu os seguintes cruzamentos:  

 Existe uma relação positiva entre maturidade e sucesso total;  

 Existe uma relação negativa entre maturidade e fracasso;  

 Existe uma relação negativa entre maturidade e atraso;  

 Existe uma relação negativa entre maturidade e estouro de custos;  

 Este uma relação positiva entre maturidade e percepção de agregação de valor pela alta 
administração.  
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Dessa forma, como a Figura 10 pode demonstrar, existe um alinhamento 

entre o sucesso e o nível de maturidade, o que ratifica a fidedignidade e 

confiabilidade do modelo (PRADO, 2014). 

 

 
Figura 11 - Relação esperada entre maturidade e sucesso 

Fonte: Prado (2014). 

 

 Na criação do modelo, Prado (2014) acreditava que para uma gestão ser 

considerada eficiente e evoluída, a organização deveria investir em princípios 

sólidos, como: garantira existência e uso de boas práticas de Gerenciamento de 

Projetos para uma boa governança, buscar eliminar as causas das anomalias 

surgidas, focar na melhoria contínua com aperfeiçoamento e otimização das boas 

práticas, entender a necessidade de permanente inovação tecnológica e de 

processos para possibilitar avanços de produtividade, além de priorizar, por um 

período mínimo de tempo (12 meses), a sustentabilidade ao consolidaralgum 

aspecto de gerenciamento e, assim, por este mesmo período, apresentaruma 

quantidade significativa de projetos que já tenha utilizado todos os recursos da 

metodologia desde o início, passando pelo meio, até chegar ao seu fim. 

Esta versão continua com 5 (cinco) níveis, no entanto as dimensões 

passaram a ser 7 (sete). Segundo Prado (2014), “cada nível pode conter até sete 

dimensões da maturidade em diferentes intensidades e peculiaridades”. Portanto, a 

evolução dos 5 níveis vai ocorrer considerando as sete dimensões distintas, 

conforme Tabela 12:   
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Tabela 12 - Níveis e Dimensões da Maturidade – MMGP 2014 

NÍVEIS DIMENSÕES 

Nível 1 – Inicial (ad hoc) 

Nível 2 - Conhecido 

Nível 3 - Padronizado 

Nível 4 - Gerenciado 

Nível 5 - Otimizado 

- Competência em Gerenciamento de 

Projetos e Programas 

- Competência Técnica e Contextual 

- Competência Comportamental 

- Uso de Metodologia 

- Uso de Informatização 

- Uso de Adequada Estrutura 

Organizacional 

- Alinhamento Estratégico 

Fonte: a autora 

  

 Com relação aos níveis, Prado (2014) observa o seguinte:  

 Nível 1 – Inicial (ad hoc): a empresa que se encontra neste nível não está 

caracterizada como uma organização com conhecimento em gerenciamento 

de projetos (GP), sendo a execução bem sucedida dos projetos baseada na 

“boa vontade” ou no “melhor esforço” da intuição de um indivíduo avulso que, 

sozinho, não é capaz de fazer um planejamento, realizar um controle, muito 

menos focar em procedimentos padronizados; 

 Nível 2 – Conhecido: neste nível, a empresa começa a atentar para os 

aspectos do gerenciamento de projetos. Neste caso, já é introduzida a busca 

por conhecimentos iniciais acerca do GP com a inserção de ferramentas para 

sequenciamento de atividades. Como não existe uma plataforma padronizada 

para GP, cada profissional ainda trabalha da maneira que entende correta e 

toma iniciativas isoladas para incitar o planejamento e o controle de alguns 

projetos. Diante disso, surge a consciência sobre a importância desta 

plataforma padronizada de GP que constitui-se de processos, ferramentas, 

estrutura organizacional, etc; 

 Nível 3 – Padronizado: este nível considera já ter sido implementada uma 

plataforma padronizada de Gerenciamento de Projeto utilizada pelos 

profissionais há pelo menos um ano, com o uso de uma referência (baseline) 

para início dos projetos e a medição de desempenho no fim deles. Nesse 

sentido, já são considerados os dados captados das anomalias que tem 
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impacto direto nos resultados dos projetos, como por exemplo, a identificação 

de dados como atrasos ou estouro de custos; 

 Nível 4 – Gerenciado: neste nível é marcado pelo real funcionamento da 

plataforma de Gerenciamento de Projetos. Nesse sentido, há mais de dois 

anos, a empresa que se encontra neste nível já implementou esta 

metodologia em uma quantidade importante dos seus projetos já encerrados 

com a participação de profissionais altamente competentes em conhecimento 

e prática, com a eliminação (total ou parcial) das anomalias e obtendo os 

resultados esperados para uma empresa com nível 4 em maturidade. Assim, 

o funcionamento desta metodologia em Gerenciamento de Projetos está 

fixada e é constantemente praticada;    

 Nível 5 – Otimizado: o sucesso é alcançado em altíssimo nível através do 

funcionamento da plataforma de Gerenciamento de Projetos que gera 

resultados e, além disso, é otimizada pela prática da melhoria contínua e o 

investimento em inovação tecnológica e de processos. Este nível é marcado 

pela otimização de processos, ferramentas e resultado, tais como prazos, 

custos, escopo, qualidade, desempenho, dentre outros. Projetos já foram 

encerrados neste contexto e, há mais de 2 anos, os profissionais trabalham 

num ambiente de eficiência, produtividade e baixo patamar de stress.   

 

As sete dimensões tomam forma, conforme Figura 12, que representa a 

Plataforma para Gestão de Projetos:  
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Figura 12: As Sete Dimensões da Maturidade (Plataforma para Gestão de 

Projetos) 

Fonte: Prado (2014). 

 

 De acordo com as dimensões expostas por Prado (2014), todos os envolvidos 

com gerenciamento de projetos, dependendo da função que exerçam, precisam ser 

capacitados em aspectos de gerenciamento de projetos (estreitados com o PMBOK, 

por exemplo), em aspectos técnicos relacionados ao produto (bem, serviço ou 

resultado) e serem competentes em aspectos comportamentais como liderança, 

organização, motivação e negociação.  

Além das competências citadas, nas dimensões também estão incluídas a 

utilização de uma metodologia relacionada a gerenciamento de projetos que 

acompanha todo o ciclo, a informatização de todo o ciclo com aspectos de uso 

acessível que permita a tomada de decisões corretas no momento certo, o 

alinhamento estratégico dos projetos da empresa e a o uso adequado da estrutura 

organizacional, voltado a definir funções e hierarquia.    

Esta última versão do MMPG, de 2014, continua estruturada sob um 

questionário composto por 40 questões utilizadas para avaliar o amadurecimento e o 

grau de intimidade entre cada nível e cada dimensão. As perguntas estão 
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distribuídas pelos níveis 2, 3, 4 e 5, sendo 10 perguntas para cada nível (PRADO, 

2014). 

 Assim, Prado (2014) explica que, após a obtenção das respostas, atribui-se 

graus às estas considerando o seguinte: Letra A = 10 pontos; Letra B = 4 pontos; 

Letra C = 4 pontos; Letra D = 2 pontos e Letra E = 0 ponto.Consequentemente, a 

avaliação final da maturidade será obtida após aplicação do somatório dos pontos 

na seguinte equação abaixo, e o resultado será um número entre 1 e 5:   

 

Avaliação Final  =   (100 + total de pontos) 

        100 

 

 Em seguida, Prado (2014) sugere a medição do grau de aderência aos 5 

níveis de maturidade para demonstrar o quanto a empresa é capaz de cumprir com 

os aspectos inerentes aos níveis de maturidade. O cálculo da aderência é feito pelo 

percentual dos pontos obtidos com as perguntas de cada nível sobre o total 

possível.  

Com relação ao índice do Perfil de Aderência aos níveis, Prado (2010) 

interpretada seguinte forma: 

 Aderência até 20% - Nula ou Fraca  

 Aderência de 20% até 60% - Regular  

 Aderência de 60% até 90% - Boa  

 Aderência acima de 90% - Completa  

 

 De igual forma, as 40 perguntas também são categorizadas pelas sete 

dimensões da maturidade aqui apresentadas. 

 Por fim, de posse da avaliação geral e dos percentuais de aderência, uma 

comparação dos resultados com outras organizações poderá ser elaborada de 

acordo com as informações apresentadas por Prado (2014) sobre o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos das organizações brasileiras, 

disponibilizadas no site http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html, 

atualizado com a última pesquisa, finalizada em 20147.  

                                                           
7
Prado organiza a pesquisa a cada 2 anos. No site citado consta a seguinte informação: “Neste site o 

leitor poderá acessar diversas informações relevantes que comprovam que o uso das boas práticas 
de gerenciamento de projetos implica em maior sucesso e em maior reconhecimento pela alta 
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Segundo Prado (2014), o referido questionário, meio pelo qual este modelo de 

avaliação da maturidade se materializa, oferece diretrizes que permitem o 

fechamento de um diagnóstico e posterior planejamento de um plano de 

crescimento.  

 Em suma, o modelo desenvolvido por Prado (2014) possui ainda os seguintes 

aspectos positivos: ser de livre utilização (gratuito); possuir aplicação e tabulação 

simplificadas; por fornecer um roteiro de desenvolvimento para a empresa; por ser 

muito utilizado pelas empresas brasileiras; e por propiciar benchmarking entre as 

empresas em geral e a empresa do mesmo setor do estudo de caso ora 

apresentado.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
administração. Ao analisarmos o desempenho das carteiras de projetos das organizações 
participantes na pesquisa de 2014 obtivemos conclusões como as mostradas nos diversos relatórios 
aqui disponíveis e que, resumidamente, são: 
• Quanto maior a maturidade, maior o índice de sucesso total; 
• Quanto maior a maturidade, menor o índice médio de atraso; 
• Quanto maior a maturidade, menor o estouro médio de custos. 
• Quanto maior a maturidade, maior a confiança da alta administração em sua capacidade de planejar 
e executar projetos com sucesso.” 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia empregada durante o 

desenvolvimento deste trabalho. Cumpre ressaltar que a metodologia é de grande 

relevância para a pesquisa científica, constituindo-seem uma etapa crucial para 

alcançar os objetivos propostos. 

Aqui será abordada a metodologia utilizada no decorrer do desenvolvimento 

da pesquisa, apresentando uma explicação acerca do tipo metodológico adotado e o 

motivo da sua escolha. Além disso, será apresentada uma descrição e relato do 

método adotado e como o mesmo foi conduzido, caracterizando a empresa estudo 

de caso.  

A metodologia utilizada nas atividades desta pesquisa visa colaborar com a 

implementação de práticas de gerenciamento de projetos e avaliação do grau de 

maturidade de uma empresa de pequeno porte do setor da construção civil e 

manutenção de Niterói/RJ, buscando uma solução mediadora das relações teoria-

prática o que, segundo Pádua (2012), permite uma construção crítica da ciência e da 

tecnologia, firmando-as como prevalecentes formas de saber.  

Em se tratando de processo de pesquisa, Pádua (2012) sintetiza o termo, em 

seu sentido vasto, como “toda atividade voltada para a solução de problemas”. É a 

pesquisa que possibilita a produção de conhecimentos, permitindo, assim, assimilar 

a realidade e nortear as ações a serem tomadas.  

Para Gil (2009), a pesquisa tem como objetivo primordial “descobrir resposta 

para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos”, além de ser 

instrumento primordial para a resolução de problemas de uma coletividade, de 

acordo com Marconi e Lakatos (2007). 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para que o trabalho científico seja adequadamente conduzido, a melhor 

estratégia é a metodologia. Para Yin (2005), deve-se levar em consideração as 

condições específicas do problema investigado com objetivo de garantir um vínculo 
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sólido entre as bases teóricas que sustentam o processo de investigação e a coleta 

de dados e experimentos a serem realizados.  

Assim, os resultados apurados serão considerados cientificamente válidos 

quando da utilização de uma metodologia de pesquisa adequada (YIN, 2005).   

A pesquisa ora apresentada possui natureza de pesquisa aplicada baseada  

na necessidade de obtenção de soluções concretas dos problemas, com objetivo de 

gerar conhecimento. Assim, a pesquisa aplicada recomenda a geração do 

conhecimento para aplicação prática na solução de problemas específicos, os quais 

envolvem os fatos verdadeiros obtidos na pesquisa e o conhecimento dos interesses 

locais (GIL, 2009). 

 O presente trabalho, no que diz respeito aos propósitos, apresenta-se como 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva e exploratória, 

fundamentada por meio de referências bibliográficas e consolidada mediante estudo 

de caso, utilizando o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Darci 

Prado (2014). 

Apesquisa qualitativa intenta compreender o contexto no qual a situação está 

inserida através de dados descritivos. Demo (2000) considera as metodologias 

qualitativas como pesquisa participante, pesquisa ação, levantamentos feitos através 

de questionários abertos ou diretamente gravados, história oral e análises de grupo. 

A pesquisa éconsiderada exploratória quando “tem como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições” (GIL, 2009). No caso em 

tela, a idéia pretendida é identificar o nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos, visando propor melhorias que aprimorem os processos da organização em 

estudo.  

Também é considerada uma pesquisa descritiva, pois trata-se de uma 

“descrição de determinado fenômeno” (GIL, 2009).  

E, por fim, trata-se de um estudo de caso por estar “circunscrito a uma 

empresa”, conforme ensina Vergara (2000), fazendo referência especificamente a 

uma única empresa, para a qual propõe identificar e avaliar em qual nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos se encontra, aplicando, para isto, o 

modelo Prado – MMGP. 

Desta forma, foram pesquisados artigos, estudos empíricos, dissertações e 

teses que abordaram os temas que envolvem o gerenciamento de projetos e a 

avaliação do nível de maturidade em organizações de vários setores e, 
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especificamente, de pequenas empresas do setor da construção civil para 

contextualizar toda a proposta de estudo. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

 

Para avaliar o nível de maturidade da empresa estudo de caso nesta pesquisa, 

foi escolhido o Modelo Prado – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos (2014).  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o Questionário de Avaliação de 

Maturidade – MMGP – Darci Prado versão 2.2.0 (2014) composto por 40 questões 

com o objetivo de avaliar o amadurecimento da Empresa inserida no setor da 

construção civil, prestação de serviços e manutenção industrial.  

Disponibilizado para acesso através do link: 

http://www.maturityresearch.com/novosite/downloads/Maturidade-Modelo-

PradoMMGPV2-2-0.pdf, o referido questionário também encontra-se disponível para 

impressão, conforme Anexo I. 

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Para amostra da população pesquisada, foram selecionados 3 (três) 

participantes pertencentes à empresa estudo de caso e responsáveis pela aquisição, 

organização, supervisão e acompanhamento de todos os projetos da organização.  

Seus dados pessoais foram resguardados e seus perfis serão apresentados 

separadamente. No entanto, de forma geral, todos os respondentes participam da 

estrutura de gerenciamento de projetos da empresa (mesmo que desconheçam total 

ou parcialmente conceitos e métodos), ocupando cargos fundamentais para a 

gestão dos projetos. 

 Justificando o uso desta amostra, a pesquisa entende que os participantes 

escolhidos sejam formadores de opinião (KAYO; SECURATO, 1997). Portanto, são 

indivíduos pessoalmente envolvidos com os problemasda empresa estudo de caso 
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e, portanto, estão diretamente interessados em avaliarseu nível de maturidade, 

colaborando para implementação das melhorias apresentadas. Além disso, estão 

convencidos de que os resultados da pesquisa irão destacar e fornecer informações 

valiosas.  

 A população da pesquisa, portanto, compreendeu 3 gestores, membros da 

Diretoria da empresa, intimamente envolvidos com o setor de Projetos e Obras, 

desempenhando funções de gerência nos projetos de construção, prestação de 

serviços e manutenção industrial da empresa, realizando atividades específicas 

conforme o disposto na Tabela abaixo.  

 

Tabela 13 – Funções e Atribuições dos Respondentes 

PARTICIPANTE FUNÇÃO ATIVIDADES PRINCIPAIS 

GESTOR1 Gerente de 

Recursos 

 Supervisiona toda parte das funções de 

suporte administrativo e financeiro 

 Organiza, planeja e orienta o uso dos recursos 

financeiros, físicos, tecnológicos e humanos da 

empresa, buscando soluções para todo tipo de 

problema administrativo 

 Cria métodos, planeja atividades, organiza o 

funcionamento dos vários setores da empresa 

 Calcula e acompanha as despesas e garante 

a perfeita circulação de informações e orientações 

 Gerencia os departamentos administrativo, 

jurídico, contábil, financeiro, desenvolvendo 

normas internas, processos e procedimentos 

 Planeja, organiza, dirige e controlar as 

atividades financeiras da empresa 

 Realiza o gerenciamento da área 

administrativa e financeira da empresa, 

contemplando as atividades de planejamento 

financeiro, contas a pagar e conta a receber, 

cobrança, gestão do patrimônio da empresa, 

compras administrativas, gerenciamento das 

atividades de recursos humanos, coordenar as 

atividades da tesouraria e da controladoria 
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 Elabora relatórios de controle, administra o 

cronograma, treina equipes e autoriza a 

contratação de pessoal de acordo com a 

demanda. 

 

GESTOR2 Gerente 

Técnico 

 Orienta, promove e coordena os projetos 

 Superintende o controle e a implantação de 

projetos em execução 

 Dirige, orienta e fiscaliza as obras e 

serviços 

 Administra e dirigir a seção técnica 

 Elabora documentação técnica, verifica e 

acompanha o cronograma do projeto 

 

GESTOR3 Gerente 

Operacional 

 Planejar, controlar e executar projetos 

 Definir papéis, atribuir tarefas, acompanhar e 

o andamento da sua equipe 

 Documentar o andamento da sua equipe 

 Monitorar possíveis riscos 

 Acompanha o cronograma dos projetos 

 Monitora a obra, verificando a qualidade, fluxo 

e movimentação de materiais e insumos 

utilizados. 

Fonte: a autora (2016). 

 

Esta equipe foi escolhida por ter acesso direto a todos os dados da empresa, 

por possuírem um grau de intimidade com a instituição e um relacionamento 

bastante enraizado, fatores que contribuíram para melhor resultado da pesquisa. As 

informações fornecidas pelos participantes são consistentes devido ao nível de 

proximidade com a empresa.   

Cumpre esclarecer que, para o pleno funcionamento e para garantir a 

veracidade das informações, o pesquisador esteve à disposição dos respondentes 

para esclarecimento caso surgissem dúvidas no momento em que estivessem 

respondendo ao questionário. 

Assim, os três gestores escolhidos responderam ao questionário e, surgindo 

dúvidas, estas foram imediatamente sanadas.  
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4  ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 CENÁRIO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

Como já informado, o cenário deste estudo é uma pequena empresa do setor 

da construção civil da cidade de Niterói / RJ. A empresa, com matriz no município de 

Niterói, Estado do Rio de Janeiro, está presente no mercado há 10 anos, atuando no 

setor da construção civil, prestando serviços de reformas, manutenção industrial e 

predial, montagem industrial, instalação de equipamentos de refrigeração, projetos 

estruturais, conservação, limpeza predial, locação de equipamentos e mão-de-obra 

especializada para indústria, dentre outras atividades. Possui, em média, 15 

funcionários, pois, costuma contratar de acordo com a demanda de projetos, no 

caso de participar de algum contrato que exija uma maior quantidade de 

colaboradores. Entre seus principais clientes estão a GERDAU S.A., UTC 

ENGENHARIA S.A., CEG - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, CONSTRUTORA 

GAFISA S.A., PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO e PREFEITURA 

MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.  A empresa atende todo o Estado do Rio de 

Janeiro, especialmente a região metropolitana.  

 

Tabela 14 - Principais Características da Empresa 

 EMPRESA 

ESPECIALIDADE Construção, Manutenção, Reforma Industrial e Prestação 

de serviços em geral 

FUNDAÇÃO Fevereiro/2007 

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

15 funcionários (em média, variando de acordo com a 

demanda do projeto) 

 

 

NICHO DE 

MERCADO 

- Construção civil, reformas, manutenção industrial e 

predial, montagem industrial, instalação de equipamentos 

de refrigeração, projetos estruturais, conservação, limpeza 

predial, jardinagem, locação de equipamentos e mão-de-

obra especializada para indústria, dentre outros serviços 
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PRINCIPAIS 

CLIENTES 

GERDAU S.A., UTC ENGENHARIA S.A., CEG - 

COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, CONSTRUTORA 

GAFISA S.A., PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO e PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO 

Fonte: a autora (2016). 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO MODELO 

 

 

Convém esclarecer que dentre os modelos de maturidade pesquisados e aqui 

apresentados, esta pesquisa optou por aderir ao Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos (MMPG) de Darci Prado, que vem sendo amplamente 

utilizado por organizações brasileiras, tanto do setor público como do setor privado, 

como instrumento de benchmarking8 entre as empresas e para avaliação do nível de 

maturidade. Para os mesmos autores, ele é o mais utilizado, pois, além de ser de 

uso livre, de aplicação simples e fácil tabulação, ainda oferece um guia de 

desenvolvimento organizacional. Ademais, sobre os benefícios deste modelo e 

servindo como embasamento para a escolha do mesmo, Souza e Gomes (2014) 

destacam que se trata de um modelo brasileiro e gratuito e, quando comparados aos 

demais, é mais sintético. 

 Para avaliar o nível de maturidade da empresa estudo de caso nesta 

pesquisa, foi escolhido o Modelo Prado – Modelo de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos (2014). Tal escolha se justifica pelo fato deste modelo possuir aspectos 

positivos e por estar extremamente relacionado com a realidade das empresas 

brasileiras.  

Um desses pontos positivos é o fato de que o modelo Prado não se limita a 

fornecer um número equivalente a um grau de maturidade, já que através deste 

                                                           
8
Segundo Spendolini (1994), benchmarking é um processo contínuo e sistemático para avaliar 

produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como 
representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional.  
Matsumoto et al (2012) definem benchmarking com “um processo contínuo e sistemático para medir e 
comparar processos organizacionais. As organizações que participam deste processo têm a 
oportunidade de compartilhar informações e experiências que podem ajudá-las a agir para melhorar 
seu desempenho”. 
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modelo também é possível experimentar o percentual de aderência da empresa 

referente aos níveis e às dimensões da maturidade.  

A possibilidade de obter um guia capaz de traçar um plano de crescimento 

para a empresa também pode ser considerado mais um ponto positivo do MMGP. 

Segundo Prado (2014), o modelo materializa diretrizes que permitem a realização de 

um diagnóstico para a organização deste plano de ação. 

 Em suma, esta pesquisa optou por utilizar o modelo desenvolvido por Prado 

(2014) por ser de livre utilização (gratuito), possuir aplicação e tabulação 

simplificadas, por fornecer um roteiro de desenvolvimento para a empresa, por ser 

muito utilizado pelas empresas brasileiras e por propiciar benchmarking entre as 

empresas em geral e a empresa do mesmo setor do estudo de caso ora 

apresentado.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1  HISTÓRICO E PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 

 O questionário apresentado no modelo Prado-MMGP foi aplicado na área 

diretamente responsável pelo gerenciamento de projetos da empresa, que conta 

com 3 (três) gestores intensamente atuantes, cujas atividadessão essenciais para o 

acompanhamento e conclusão do ciclo de cada projeto.  

 Este trabalho utilizou como resultado a média das respostas obtidas durante a 

fase de pesquisas para alcançar a avaliação final da maturidade da empresa em 

estudo. Sendo assim, o grau de maturidade foi retirado da média do resultado final 

das respostas dos 3 respondentes. Da mesma forma, o grau de aderência 

relacionado a cada nível e cada dimensão foi obtido através da média dos 

resultados finais dos três questionários respondidos. 

Os participantes escolhidossão os principais gestores dos projetos da 

empresa, responsáveis por acompanhar todo o ciclo (início, meio e fim) de cada 

projeto e, ao fim, o resultado é considerado uma conquista pessoal e profissional de 

extrema importância para ambos. 

 Com a função de gerir todos os aspectos relacionados ao projeto, os gestores 

precisam atentar aos custos, aos riscos, ao cronograma e são os responsáveis 

diretos pela intermediação do contato entre empresa e cliente.  

 Em relação à formação acadêmica, os integrantes escolhidos para participar 

da pesquisa possuem graduações de naturezas distintas que variam em Direito, 

Arquitetura, Engenharia Civil e Administração de Empresas. Agregando as 

qualificações, dos gestores escolhidos, apenas um possui pós-graduação latu sensu 

em sua área específica e está concluindo uma pós graduação strictu sensu na área 

de Sistema de gestão para a Qualidade Total. Os outros dois possuem curso técnico 

em Edificações e um deles possui 2 cursos superiores (Engenharia Civil e 

Administração de empresas).  

Dispondo acerca do tempo trabalhado na empresa, todos possuem mais de 5 

(cinco) anos. 
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Com a caracterização dos colaboradores da pesquisa, concluiu-se que os 

mesmos possuem reduzida experiência prática e um conhecimento parcial no que 

se refere ao tema gerenciamento de projetos, sendo, portanto, umametodologia a 

ser inserida e aplicada com o intuito de melhorar a estratégia dos projetos da 

empresa.   

 

 

5.2  CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a empresa em estudo nunca havia realizado 

qualquer tipo de pesquisa visando medir o nível de maturidade na gestão de seus 

projetos. O entendimento da importância deste tema encaminhou esta pesquisa com 

o intuito de contribuir para a melhoria da empresa estudo de caso.  

Utilizando como ferramenta o questionário do modelo Prado-MMGP (2014) 

para a avaliação do grau de maturidade da empresa, foi feita uma análise, em 

separado, do resultado das respostas de cadagestor. Posteriormente, foi gerado um 

resultado geral da avaliação da maturidade advindo da média dos resultados dos 

respondentes e da média do grau de aderência relacionado a cada nível, de acordo 

com o resultado de cada questionário. Para o sucesso desta análise foi preciso 

realizar a interpretação proposta pelo modelo aqui sugerido em consonância com os 

conceitos e métodos já apresentados no referencial teórico desta pesquisa.  

 A seguir serão apresentados os resultados obtidos através da participação 

dos sujeitos ao responderem o questionário Avaliação de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos – Modelo Prado MMGP – Versão 2.2.0, atualizada em 

2014.  

Pela análise dos resultados foi possível observar e avaliar qual o nível de 

aceitação e utilização das práticas e métodos em gerenciamento de projetos. O 

resultado final é a média do resultado dos três respondentes que lidam diretamente 

com os projetos e execução das obras da empresa. 
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5.2.1 Análise individualizada dos questionários – Participantes 1, 2 e 3 

 

 

De acordo com a avaliação das respostas do primeiro respondente – Gestor 

1– o nível de maturidade alcançou um índice de 1,7, enquadrando a empresa no 

nível 1 do MMGP.  

A aderência aos níveis foi considerada fraca, de maneira geral, se 

estruturando da seguinte forma:  

 - Nível 2: aderência Regular 

 - Nível 3: aderência Fraca 

 - Nível 4: aderência Fraca 

 - Nível 5: aderência Fraca 

G
E

S
T

O
R

1
 

 
 

Figura 13: Resultado da Avaliação da Maturidade Setorial – PARTICIPARTE 1 

Fonte: MMGP (2014). 
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Para o Participante 2, o índice da maturidade resultante das respostas ao 

questionário foi de 1,86.  

Assim, de acordo com o índice alcançado, a empresa está enquadrada no 

nível 1, como pode ser percebido na Figura.  

O perfil de aderência aos níveis se estruturou da seguinte forma:  

 - Nível 2: aderência fraca 

 - Nível 3: aderência fraca/nula 

 - Nível 4: aderência regular 

 - Nível 5: aderência regular 

 

G
E

S
T
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Figura 14: Resultado da Avaliação da Maturidade Setorial – PARTICIPANTE 2 

Fonte: MMGP (2014). 

 

Para o terceiro e último respondente – Participante 3 – o nível de maturidade 

alcançou um índice de 2,34, enquadrando a empresa no nível 2.  
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O perfil de aderência aos níveis foi composto da seguinte forma:  

 - Nível 2: aderência Regular 

 - Nível 3: aderência Regular 

 - Nível 4: aderência Regular 

 - Nível 5: aderência Fraca 

 

S
U

J
E

IT
O

 3
 

 

 

Figura 15: Resultado da Avaliação da Maturidade Setorial – PARTICIPANTE3 

Fonte: MMGP (2014). 
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5.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA MÉDIA DA AVALIAÇÃO DA MATURIDADE 

 

 

Após a análise das respostas separadas por respondente, foi analisado o 

resultado do cálculo da média das respostas dos três questionários, obtendo assim 

uma avaliação da maturidade de 1,99, em uma escalda de 1 a 5, conforme 

apresentado no gráfico 3: 

 

Gráfico 3 - Índice de Maturidade dos questionários isolados X Média dos 

resultados dos questionários 

 

Fonte: a autora (2016). 

 

 Pelo índice obtido da média dos resultados dos questionários foi possível 

verificar que o setor de projetos e obras da empresa encontra-se inserido no Nível 1 

de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, no entanto, com uma aproximação 

nítida do Nível 2.  

Nesse sentido, de acordo com as características relacionadas por Prado 

(2014) nos fundamentos do modelo MMGP, para caracterização dentro do nível 1, o 

conceito de projetos e gerenciamento em projetos não está bem discernido nem 

totalmente assimilado pela empresa em estudo. A empresa não possui clareza no 

conhecimento dos métodos em gerenciamento de projetos, não existindo 

procedimentos padronizados.  
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Como pesquisadora e de acordo com a vivência dentro da organização, pode-

se afirmar que os projetos são executados com um planejamento básico e um 

controle razoável, dependendo ainda da “boa vontade” e do esforço individual dos 

gerentes dos projetos, de acordo com o nível 1 disposto por Prado (2014). 

Há casos em que alguns gestores são sobrecarregados em detrimento dos 

outros colaboradores e, por vezes, suas atividades se misturam e confundem devido 

a uma indefinição das suas respectivas tarefas.Tais características resultam em um 

índice de sucessoabaixo do esperado e do potencial da organização. 

 Analogamente, percebe-se que a empresa está muito próxima do alcance do 

índice compatível com o Nível 2. Nesse contexto, podemos identificar algumas 

características relativas a este nível também inseridas na organização, tendo em 

vista a identificação da existência de conhecimentos introdutórios em 

Gerenciamento de Projetos através de algumas iniciativas, mesmo que isoladas, 

voltadas para um certo planejamento e controle de alguns projetos, segundo os 

aspectos relativos ao nível 2, de acordo com Prado (2014).  

 Internamente, a inexistência de uma plataforma padronizada para o 

Gerenciamento de Projetos que inclui processos, ferramentas, estrutura 

organizacional, dentre outros aspectos, induz ao costume de cada profissional 

trabalhar a seu modo, criando modelos, métodos e meios próprios, de difícil 

compartilhamento. Ressalta-se que o conhecimento de gerenciamento de projetos 

advém, em sua grande maioria, de esforços e interesses individuais, pois, 

atualmente não existe um cenário padrão para esta aplicação nos setores da 

empresa, o que também induz aos aspectos expostos no nível 2.  

Por vezes, porém, pode-se perceber que quando um sujeito possui maior 

conhecimento e experiência no uso de ferramentas e métodos de gerenciamento de 

projetos do que o outro, os demais se posicionam solícitos a esta aprendizagem, 

observando as iniciativas e atitudes deste gestor em destaque que serve de exemplo 

e testemunho para atestar a importância do assunto e o quanto sua introdução no 

dia a dia da empresa poderá agregar valor à organização. 

 Diante disto, como participante e pesquisadora, pode-se afirmarque o 

Gerenciamento de Projetos na empresa ainda é feito de forma isolada, não 

padronizada, e pouco disciplinada. Entretanto, as iniciativas primárias para o uso 

dos métodos e ferramentas de Gerenciamento de Projetos, mesmo que isoladas, 

tem buscado um maior nível de qualidade.  
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 A análise feita nesta pesquisa revela que o resultado está condizente com o 

resultado dos questionários, tendo em vista que os índices da maturidade para cada 

respondente variaram entre os níveis 1 e 2. Isto demonstra que a temática ora 

proposta, baseada em medir o nível de conhecimento das técnicas em 

gerenciamento de projetos, é conveniente e está de acordo com as necessidades da 

empresa objeto do estudo de caso. 

 

5.4 PERFIL DE ADERÊNCIA AOS NÍVEIS DE MATURIDADE 

 

 

Baseadas no Modelo de Prado (2014), o perfil de aderência aos níveis de 

maturidade da empresa pode ser visualizado nas Tabelas 15 e 16: 

 

Tabela 15 – Aderência aos níveis de maturidade 

NÍVEL PONTOS OBTIDOS MÉDIA 

 Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3  

2 32 16 51 33 

3 14 4 37 18,3 

4 14 36 36 28,6 

5 0 30 10 13,3 

Fonte: a autora (2016). 

 

Tabela 16 - Perfil de aderências aos níveis de maturidade 

NÍVEL PONTOS 

OBTIDOS 

PERFIL DE ADERÊNCIA 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Nível 2 – 

Conhecido 

33 %           

Nível 3 – 

Padronizado 

18,3 %           

Nível 4 – 

Gerenciado 

28,6 %           

Nível 5 –

Otimizado 

13,3 %           

Fonte: a autora (2016). 
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De acordo com a definição de Prado para o Perfil de Aderências9aos níveis, 

jáapresentada nesta pesquisa, os resultados referentes à empresa estudada podem 

ser assim representados:  

 

Tabela 17 – Entendimento da aderência aos níveis de maturidade 

NÍVEL MÉDIA DOS PONTOS 

OBTIDOS 

ADERÊNCIA 

Nível 2 - Conhecido 33 % Regular 

Nível 3 – Padronizado 18,3 % Fraca 

Nível 4 – Gerenciado 28,6 % Regular 

Nível 5 – Otimizado 13,3 % Fraca 

 Fonte: a autora (2016). 

 

 O resultado da média da avaliação final da maturidade da empresa de 1,99 

somada à experiência de todos os envolvidos na pesquisa mostrou que, apesar de 

os números apresentarem aderência ao Nível 1, é possível detectar algumas 

características de Nível 2. O índice de 1,99 já é considerado um valor 

significativamente próximo do Nível 2, o que mostra uma aderência, mesmo que 

inicial, a este nível.  

 Assim, este resultado demonstra que existe uma aderência regular ao nível 2 

e ao nível 4 e uma aderência fraca aos níveis 3 e 5. Dessa forma, esta pesquisa 

entendeu que, apesar de ainda apresentar aspectos relativos ao nível 1, a empresa 

também pode ser considerada inserida no nível 2, de forma regular, como sugere a 

própria avaliação de aderência, segundo Prado (2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Perfil de Aderência segundo o Modelo MMGP – Prado: 

 Aderência até 20% - Nula ou Fraca  
 Aderência de 20% até 60% - Regular  
 Aderência de 60% até 90% - Boa  
 Aderência acima de 90% - Completa 
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5.5 PERFIL DE ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES DE MATURIDADE 

 

 

Além do índice de avaliação da maturidade e do perfil de aderência aos 

níveis, as respostas dos questionários também foram utilizadas para avaliação da 

maturidade segundo a aderência às sete dimensões propostas pelo modelo MMGP.  

Assim, a Tabela 18 e o Gráfico4representam a aderência constatada por cada 

respondente com o cálculo da média dos resultados: 

 

Tabela 18 - Perfil da Aderência da empresa às dimensões 

DIMENSÃO GES1 GES2 GES3 

ADERÊNCIA 

MÉDIA 

Competência em Gerenciamento de 

Projetos 15 % 23 % 28 % 22 % 

Competência Técnica e Contextual 21 % 31 % 42 % 31,3 % 

Competência Comportamental 11 % 14 % 29 % 18 % 

Metodologia 15 % 25 % 30 % 23,3 % 

Informatização 11 % 26 % 19 % 18,6 % 

Alinhamento Estratégico 21 % 29 % 39 % 29,6 % 

Estrutura Organizacional 16 % 22 % 31 % 23 % 

Fonte: a autora (2016). 
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Gráfico 4: Perfil da Aderência Média da empresa às Dimensões da Maturidade 

(%) 

 

Fonte: a autora (2016). 

 

De acordo com Prado (2014), “cada nível pode conter até sete dimensões da 

maturidade em diferentes intensidades e peculiaridades”. A avaliação da maturidade 

da empresa estudada segundo a aderência às sete dimensões constatou a seguinte 

relação: 

 

Tabela 19 - Dimensões X Perfil de Aderência às Dimensões 

DIMENSÕES PERFIL DE ADERÊNCIA 

Competência em Gerenciamento de 

Projetos 

REGULAR 

Competência Técnica e Contextual REGULAR 

Competência Comportamental FRACA 

Metodologia REGULAR 

Informatização FRACA 

Alinhamento Estratégico REGULAR 

Estrutura Organizacional REGULAR 

Fonte: o autor (2016). 
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 Vale esclarecer que as dimensões formam a base para a estruturação da 

Plataforma para Gestão de Projetos que tem o objetivo de padronizar a metodologia 

de gerenciamento de projetos. Prado (2014) ensina ainda que, quando uma 

empresa passa para o nível 3 de maturidade, significa que nela já foi implementada 

uma plataforma de gerenciamento de projetos. 

 

 

5.6 CORRELAÇÃO DAS RESPOSTAS COM AS CONSEQUÊNCIAS 

 

 

Ao confrontar os resultados obtidos na avaliação da maturidade com os perfis 

de aderência aos níveis de maturidade e suas dimensões, somadas à experiência 

prática como pesquisadora e parte integrante da organização, foi possível concluir 

que a empresa, apesar daproximidade, ainda precisa se consolidar no Nível 2. 

Mesmo já apresentando iniciativas típicas e compatíveis com este nível, faltam 

características bastante peculiares e fundamentais para que uma organização seja 

declarada efetivamente consolidada no nível 2, com condições de galgar para o 

nível 3.  

 Para Prado (2012), o 1º nível representa uma empresa com maturidade 

primária que convive constantemente com um desempenho insatisfatório, desatenta 

ao escopo, envolvida em atrasos nos prazos e com o prejuízo de custos imprevistos. 

Por isto, o MMGP não considera este nível em sua avaliação, tendo em vista que a 

organização ainda está em um momento principiante da gestão de seus projetos.    

 Quando uma empresa alcança o nível 2 passa a captar um diferencial, se 

comparada a uma empresa de nível 1, a partir do momento em que percebe a 

necessidade e importância de implementar técnicas formais em gerenciamento de 

projetos.  

 A Tabela 20 sintetiza as principais características dos níveis 1 e 2 

relacionadas à empresa em estudo, após o resultado da análise de sua maturidade. 

É possível afirmar, portanto, que a empresa precisa ultrapassar alguns pontos fracos 

relativos ao nível 1 para que seja possível consolidar-se definitivamente no nível 2. 

Os demais níveis serão alcançados sucessivamente, conforme os projetos da 

organização evoluam na utilização do conhecimento, das técnicas e da metodologia 
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em gerenciamento de projetos, em conjunto com o envolvimento e esforço dos 

gestores, até o alcance da excelência e do sucesso.  

 

Tabela 20 - Níveis de Maturidade MMGP – Estudo de Caso 

NÍVEIS 

Nível 1 – Inicial (ad hoc) 

 Nível 1 – Inicial (ad hoc): a empresa está caracterizada como uma organização 

com mínimo conhecimento em gerenciamento de projetos (GP). A execução 

bem sucedida dos alguns projetosainda é baseada na “boa vontade” ou no 

“melhor esforço” da intuição de alguns indivíduos avulsos que, sozinhos, não 

são capazes de fazer um planejamento, realizar um controle, muito menos 

focar em procedimentos padronizados. 

Nível 2 – Conhecido 

 Nível 2 – Conhecido: a empresa em estudo já possui características deste nível 

e, portanto, já começou a atentar para os aspectos do gerenciamento de 

projetos. Neste caso, já é introduzida a busca por conhecimentos iniciais acerca 

do GP com a inserção de poucas ferramentas para o sequenciamento das 

atividades. Como não existe uma plataforma padronizada para GP, cada 

profissional ainda trabalha da maneira que entende correta e toma iniciativas 

isoladas para incitar o planejamento e o controle de alguns projetos. Diante 

disso, surge a consciência sobre a importância desta plataforma padronizada 

de GP que constitui-se de processos, ferramentas, estrutura organizacional, 

etc; 

Precisa se consolidar neste nível. 

Nível 3 – Padronizado 

Nível 4 – Gerenciado 

Nível 5 – Otimizado 

Fonte: a autora (2016). 

 

Com relação ao sucesso dos projetos, asorganizações que permanecem no 

primeiro estágio (nível 1) estão mais propensas a conquistar um patamar de sucesso 

baixo. Já aquelas que se encontram no nível 2 começam a enxergam alguma 

melhoria, nesse sentido. Isto porque a empresa passa a conhecer e experimentar 

alguns aspectos de gerenciamento de projetos que influenciam diretamente nos 

seus resultados (PRADO, 2010).   
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Figura 16- Características dos níveis – Modelo MMGP – Prado 

Fonte: Prado (2010). 

 

Segundo Prado (2012), a Figura 17 indica que as empresas que ainda estão 

localizadas no Nível 1 possuem um sucesso de 60%. Isto quer dizer que 60% de 

seus projetos são bem-sucedidos. 

Da mesma forma, pode-se interpretar que quanto mais próxima ao nível 4, 

mais próxima do índice de sucesso de 80%. Ao se aproximar do 5º nível, o sucesso 

também se aproxima de 100%. Assim sendo, quanto maior a maturidade, maior o 

indicador de sucessos dos projetos, percebendo-se, portanto, que a relação entre 

maturidade e sucesso em projetos é diretamente proporcional. 
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Figura 17 - Níveis de Maturidade e Sucesso 

           Fonte: Prado (2012). 

 

 Para uma empresa que está inserida no nível 1, o sucesso é considerado 

fruto do esforço individual ou, até mesmo, da sorte, pois a empresa ainda está em 

fase inicial de gerenciamento de projetos ou desconhece o assunto. Sem 

procedimentos padronizados, planejamento e controle, são grandes as chances de 

atrasos no cronograma, custos acima do previsto, escopo modificado, falta de 

atenção às especificações técnicas, o que gera a insatisfação do cliente.  

 Para uma organização que alcançou o nível 2– Conhecido – já existem 

iniciativas de uso dos conhecimentos em gerenciamento de projetos, mesmo que 

isoladas, e já são conscientes da importância de padronização dos procedimentos. 

Nesta fase, espera-se que a empresa estabeleça uma linguagem comum acerca da 

metodologia de gerenciamento de projetos (PRADO, 2012). 

 Sendo assim, a seleção das respostas inerentes a esta pesquisa encontrou 

uma maturidade em gerenciamento de projetos com pontuação média de 1,99, 

resultado que corrobora com empresas que perceberam a importância de evoluir 

para aadoção e consequente avanço no uso de ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de projetos. Mesmo que este uso ainda seja isolado, já é um indício 

de evolução para posterior consolidação da metodologia de gerenciamento de 

projetos.  
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Dessa forma, mesmo que a empresa estudada tenho sido considerada de 

Nível 2 por possuir algumas características inerentes a este nível pela introdução de 

aspectos de gerenciamento de projetos, percebe-se que ainda é preciso observar 

pontos de melhoria até a real consolidação do nível.  

 Com isso, a pesquisa também constata que, atualmente, a empresa está 

enquadrada no nível 2 com a existência de algum conhecimento e contato com 

ferramentas de gerenciamento de projetos, bem como iniciativas isoladas de 

planejamento e controle em determinados projetos.  

No entanto, aspectos como falta de procedimentos padronizados, falta de 

maiores investimentos para ampliação do conhecimento dos conceitos em 

gerenciamento de projetos e suas ferramentas por parte dos gestores, influenciam 

diretamente nas falhas durante a execução, produção e resultado final do projeto, 

forçando um esquema de retrabalho, por vezes, necessário em algumas etapas 

durante o ciclo de vida do projeto, além de gerar um custo maior do que o esperado 

e planejado. 

 Com relação ao perfil de aderência aos níveis de maturidade, é possível 

perceber que a empresa possui uma variação entre aderência regular aos níveis 2 e 

4 e aderência fraca aos níveis 3 e 5. Esta análise fornece mais subsídios para o 

entendimento de que a empresa ainda precisa se consolidar no nível 2, indicando 

que o setor estudado não pode ser considerado maduro em relação ao 

gerenciamento de projetos. 

 Quanto às dimensões do MMGP, quando observadas separadamente, são 

capazes de indicar qual é a intensidade de cada elemento dentro setor avaliado. 

Com relação ao perfil de aderência às dimensões, a aderência é considerada 

“Regular” para as dimensões Competência em Gerenciamento de Projetos, 

Competência Técnica e Contextual, Metodologia, Alinhamento Estratégico e 

Estrutura Organizacional, e “Fraca” nas dimensões Competência Comportamental e 

Informatização.  

Com isso, pode-se afirmar que o setor estudado encontra-se exatamente em 

transição do nível 1 (Inicial) para o nível 2 (Conhecido), necessitando evoluir com 

clareza em aspectos importantes deste último nível.   

  

 

 



110 

 

 

6 AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

 

Segundo os fundamentos do modelo Prado – MMGP (2014), existem 

aspectos característicos a cada nível de maturidade capazes de identificar em qual 

nível uma determinada organização se encontra.  

A pesquisa identificou que a empresa estudada necessita elevar seu nível de 

maturidade e consolidá-lo. Para isto, é imprescindível ultrapassar aspectos primários 

do nível 1, segundo Prado (2014). Logicamente, sem atingir com precisão os 

aspectos relevantes do nível 1, não há como avançar para o nível 2. Dessa forma, 

uma das ações estratégicas mais urgentes é investir conhecimento, custo e tempo 

para elevar definitivamente o grau de maturidade da organização do nível 1 (Inicial) 

para o nível 2 (Conhecimento) em um curto prazo de tempo para que isso não 

interrompa o crescimento, nem prejudique o alcance paulatino do sucesso.  

Visando esse avanço no nível de maturidade, é importante identificar as 

falhas praticadas no atual nível de maturidade e avaliar as variáveis intrínsecas ao 

nível seguinte, para destacar os principais aspectos que devem se fazer presentes 

no plano de crescimento da maturidade.  

Com base no diagnóstico extraído do MMGP, foi possível definir algumas 

ações capazes de gerar maior potencial de melhoria e agregar valor à organização. 

Nesse sentido, no nível 1 são identificados os seguintes aspectos:  

a) Percepção de gerenciamento de projetos: o assunto gerenciamento de 

projetos é bem visto mas ainda não foi totalmente assimilado. Apesar 

desse reconhecimento, a empresa ainda precisa criar e reforçar práticas, 

além de estabelecer padrões; 

b) Não existem procedimentos padronizados: a empresa precisa aprimorar 

sua conscientização acerca da necessidade de criar uma metodologia 

padrão para o ciclo de seus projetos, investindo, inclusive, na adoção de 

ferramentas e documentos padronizados e de fácil compartilhamento; 

c) Planejamento e controle: os gestores já entendem a importância de 

planejar e controlar, inclusive, iniciando cada projeto com essa 

mentalidade. No entanto, a falta de controle e de procedimentos padrões 

impede o prosseguimento bem sucedido destes aspectos, interrompendo 

sua continuidade durante o cicloe se perdendo ao longo da realização dos 
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projetos. Vale ressaltar que a aplicação de algumas ferramentas e 

métodos de gerenciamento de projeto por parte dos gestores está 

baseada na exigência do cliente, ou seja, aspectos reforçados como 

cronograma, controle de prazo e padronização de documentos só são 

utilizados quando o cliente exige, não sendo uma prática comumente 

repetida em todos os projetos da empresa. 

 

No nível 2, a ser consolidado, foram destacadas as seguintes variáveis gerais:  

a) Conhecimentos sobre Gerenciamento de Projetos: tanto a administração 

da empresa quanto seus clientes aceitam o assunto. É um assunto bem 

visto e sua implantação conta com o apoio dos gestores. Os próprios 

clientes acompanham o desenvolvimento dos detalhes dos projetos do 

setor estudado, o que acaba por estimular o uso das ferramentas de 

gerenciamento de projetos para forçar um planejamento e controle, 

mesmo que por imitação e repetição; 

b) Treinamento em gerenciamento de projetos: a organização não promove 

nem estimula seus funcionários a adquirirem conhecimentos em 

gerenciamento de projetos e não ocorre a promoção de cursos internos ou 

externos. Entretanto, existe incentivo para que pesquisas como esta sejam 

desenvolvidas. A empresa precisa investir em treinamentos baseados nos 

conceitos e métodos do PMBOK e difundir esta metodologia, adequando-a 

aos seus projetos;  

c) Experiência com planejamento e controle: o planejamento, o 

acompanhamento e o encerramento dos projetos ainda não estão 

baseados em padrões conhecidos e ferramentas computacionais; 

d) Plataforma de gerenciamento de projetos: a maioria dos gestores 

desconhece a existência da plataforma. A empresa precisa despertar para 

uma consciência sobre a importância da implementação de cada um dos 

componentes desta plataforma. 

 

Visando apoiar o alcance das metas estabelecidas, a pesquisa propõeainda 

um Plano de Crescimento alinhado às dimensões propostas no modelo, conforme 

Tabela 21:  
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Tabela 21 – Plano de Crescimento por dimensão do Modelo Prado-MMGP 

Dimensão Ação 

Competência em 

Gerenciamento de 

Projetos 

- Investir e incentivar a participação de cursos voltados 

para o assunto e elaborar um treinamento formal interno 

em gerenciamento de projetos. 

Competência Técnica e 

Contextual 

- Incentivar e elaborar iniciativas para desenvolver o 

entendimento do assunto tais como, reuniões, 

participação em curso, congressos, etc. 

Competência 

Comportamental 

- Incentivar e elaborar iniciativas que despertem 

liderança, capacidade de negociação, melhoria na 

comunicação e aprendizado para a diminuição de 

conflitos. 

Metodologia 

- Elaborar e implementar uma metodologia adequada a 

gerenciamento de projetos. Essa metodologia precisa 

alcançar e acompanhar todo o ciclo do projeto para 

minimizar as fragilidades e perdas. 

- Desenvolver e formalizar a utilização de modelos 

formais de documentação compartilhados entre os 

gestores (EAP, Contratos de Prestação de Serviços, 

orçamentos, etc.). 

Informatização 

- Trabalhar no convencimento de todos os gestores 

acerca da importância de possuir um sistema 

informatizado que atenda ao gerenciamento dos projetos 

e contribua na tomada de decisões corretas no momento 

correto.  

- Implementar o uso e treinamento de software para 

gerenciamento de projetos que facilite o sequenciamento 

de tarefas, o acompanhamento dos cronogramas e os 

custos de cada projetos.  

Alinhamento Estratégico 

- Elaborar um Planejamento anual para o departamento 

que garanta que os projetos executados estejam em 

alinhamento com as estratégias da organização, 

sabendo, entretanto, da necessidade de rever tais 

estratégias; 

- Analisar a situação estratégica atual da empresa e 

definir os objetivos estratégicos. 
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Estrutura Organizacional 

- Elaborar, estruturar e adequar a estrutura 

organizacional da empresa durante todo o ciclo dos 

projetos, definindo funções, regras e normatizando a 

relação de hierarquia entre os gestores, colaboradores e 

as áreas da organização. 

Fonte: o autor (2016).  

 

Assim, o mapeamento idealizado e apresentado no MMGP fornece um 

diagnóstico coerente com a organização e possibilita a construção de um 

planejamento para desenvolvimento, em conjunto com a apresentação de um plano 

de crescimento.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados apresentados nesta pesquisa demonstram a atual situação de 

uma empresa de pequeno porte do setor da construção civil de Niterói/RJ, 

destacando a avaliação de sua maturidade em gerenciamento de projetos, 

especificamente voltada para o setor de projetos e obras.   

Com base Modelo Prado – MMGP, índices foram apresentados e comparados 

para demonstrar o nível de maturidade da organização e seu perfil de aderência 

relacionado aos níveis e às dimensões propostas pelo modelo. O estudo possibilitou 

demonstrar, com base na análise dos resultados da pesquisa e da revisão da 

literatura, a realidade da organização e identificar ações estratégicas para 

implementação e melhoramento da metodologia de gerenciamento de projetos. 

Com isso, ratifica-se a importância da avaliação da maturidade como 

ferramenta poderosa para mensurar o nível das práticas em gerenciamento de 

projetos adotadas pela organização e de maneira a direcionar a empresa a percorrer 

por destinos que agreguem melhorias.   

 É um estudo otimista que apresenta a evolução da maturidade como uma 

alternativa para modificar e melhorar as condições do cenário atual da empresa. 

Vale ressaltar que esta evolução não ocorre em curto prazo, pois exige 

conhecimento, disciplina, dedicação por parte dos participantes da organização, com 

o intuito de conquistar resultados bastante compensadores.  

 O plano de melhoria aponta para a implantação, consolidação e aceitação, 

por parte dos principais envolvidos com a gestão da organização, de técnicas 

compatíveis com os níveis de maturidade identificados (Níveis 1 e 2), além de indicar 

as ações necessárias para aumentar as competências, definir a estrutura 

organizacional, desenvolver uma metodologia voltada para gerenciamento de 

projetos, investir em informatização e  garantir o alinhamento estratégico da 

organização.  

Por fim, os resultados obtidos revelam-se como um material de considerável 

importância, não só para avaliação da maturidade da própria empresa, mas também 

para outras organizações que pretendem ou já iniciaram o uso de práticas de 

gerenciamento de projetos, cujas características estejam inseridas nos níveis 1 ou 2 

do Modelo Prado - MMGP e que almejem os níveis subsequentes até alcançarem a 

excelência em gerenciamento de projetos. 
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