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RESUMO 

 

A realização de projetos se torna cada vez mais presentes nas operações de organizações e para 

isso há modelos para o gerenciamento de projetos com a finalidade de minimizar erros, uma 

vez que projetos são únicos, logo há muitas incertezas ligado a ele. Muitos pesquisadores de 

gerenciamento de projetos observaram que a implementação de sistemas de gerenciamento de 

projetos demanda tempo e há graus de adesão ao sistema de gerenciamento de projetos, a partir 

deste fato nasceram modelos de maturidade de gerenciamento de projetos com a finalidade de 

quantificar os progressos realizado. Este estudo pretende mostrar os processos adotados pelo 

maior instituto da área e abordar alguns modelos de gerenciamento de projetos. Por fim será 

realizado a aplicação do modelo de maturidade Prado-MMGP numa empresa de incorporação 

imobiliária de pequeno porte, visando compreender a adesão dos conhecimentos citados nesse 

setor. 

 

Palavras-chaves: Gerenciamento de Projetos; Modelos de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos; Incorporação Imobiliária; Prado-MMGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The realization of projects becomes more and more present in the operations of organizations 

and to the concepts of project models with a purpose of minimizing errors, since the projects 

are unique, there are many logo uncertainties attached to it. Many project management 

researchers have observed that the implementation of project management systems is time-

consuming and there are degrees of adherence to the project management system. From this 

fact, project management maturity models were born to quantify the progress made. This study 

intends to  demonstrate the processes adopted by the largest institute in the area and to approach 

some models of project management. Finally, the Prado-MMGP maturity model will be applied 

to a small real estate development company, aiming to understand the adherence of the 

knowledge quoted in this sector. 

Keywords: Project Management; Project Management Maturity; Real Estate Development; 

Prado-MMGP 
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1. Introdução 

 

1.1. CONTEXTO  

 

Desde o segundo semestre de 2014, o Brasil vem sofrendo seguidas retrações econômicas, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), A produção interna 

bruta (PIB) brasileira recuou de 2.464,7 bilhões de dólares, dados consolidados de 2013, para 

1.534,8 bilhões de dólares previstos para 2016.  

Outra forma de dimensionar o recuo são os dados relativos a anos anteriores, apresentando 

com variação de -1,69% de 2015 em relação a 2014 ao final do segundo trimestre de cada ano; 

além de -4,89% de 2016 em relação a 2015, ao final do segundo trimestre de cada ano, segundos 

dados coletados no portal do Banco Central brasileiro fornecidos pelo IBGE. 

Porém a retração econômica aparece em diferentes graus de impacto, dependendo do setor. 

Segundo dados do IBGE, o setor agrícola teve aumento de atividade econômica, enquanto a 

indústria sofreu queda, principalmente a de construção que encolheu 8% de sua atividade 

econômica.  

Em um cenário como o descrito, onde a concorrência luta pela sobrevivência e num 

momento de forte retração com diminuição da margem de lucro, as pressões por sucesso no 

lançamento de cada projeto são potencializadas. A margem de erro em relação a gastos além 

do previsto, atrasos de entregas ou algumas falhas na conclusão de obras civis está reduzida, ou 

até mesmo extinguida nos mercados regionais com maior concorrência. 

É um cenário parecido vivido pelos Estados Unidos da América (EUA) durante a guerra 

fria, quando a antiga União das Republicas Socialistas Soviéticas (URSS) surgia como 

protagonista na corrida espacial, evento de importante valor estratégico e simbólicos aos dois 

inimigos. No momento que o primeiro satélite soviético, Sputnik, entrou em órbita, o 

Departamento de Defesa (DoD) norte americano, entendeu que deveria adotar metodologias 

para executar seus projetos caso pretendesse ser vitorioso na Guerra Fria.  (KERZNER,2013, 

p. 32)  
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Diante de tal necessidade, grandes esforços foram tomados para a criação, estudo e 

desenvolvimento do que seria a disciplina de gerenciamento de projetos. Algumas visões 

diferentes nasceram e criando diferentes institutos, tanto nacionais, como internacionais, para 

o aprofundamento da tecnologia empregada. As três principais instituições existentes hoje são: 

• International Project Management Association (IPMA) fundado em 1965 e 

atualmente sediado na Suíça sendo composta por associações nacionais de 40 países; 

• Office of Government Commerce (OGC) estabelecida a partir da publicação inglesa 

Projects in controlled enviroments (Prince) focado no desenvolvimento de sistemas 

de tecnologia da informação, porém seus métodos já se expandiram para outras 

áreas; e 

• a última e mais utilizada metodologia, o Project Management Body of Knowloge 

(PMBOK) desenvolvido pelo PMI com a convenção do que é considerado boas 

práticas para o sucesso de um projeto. 

 

Hoje o panorama para os empreendedores de construção residencial brasileiro se assemelha 

ao cenário da Guerra Fria na busca da otimização de recursos e tempos para a sua sobrevivência.  

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Hoje já existe um amplo histórico a respeito de gerenciamento de projetos para se 

referenciar: livros, publicações em periódicos, cases famosos de sucesso e insucesso. Com base 

nessas informações o estudo pretende compreender as seguintes questões: 

• As empresas de pequeno e médio porte na área de construção civil tem uma 

metodologia estruturada? 

• Quando há metodologia, é baseada em alguma das práticas das principais 

instituições? 

• E mesmo que não haja um modelo esclarecido, está alinhado a uma metodologia 

específica? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

  

O objetivo geral desta pesquisa é medir a maturidade de uma empresa de médio porte do 

setor de construção civil voltada a construção de prédios residenciais, comerciais e industriais; 

com as práticas descritas como boas no Guia Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) 5° Ed, quinta edição. 

 

1.3.2 Objetivo Específico  

 

Além do objetivo geral da pesquisa, os objetivos específicos da pesquisa são: 

• Gerar conhecimento sobre gerenciamento de projetos ao aluno graduando de 

engenharia de produção. 

• Gerar conhecimento extracurricular ao aluno sobre maturidade de gerenciamento de 

projetos. 

• Apontar processos de melhoria no modelo de gestão de projetos da empresa alvo. 

• Compreender o cenário brasileiro de gerenciamento de projetos.  

 

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA 

 

O estudo pretende realizar um estudo sobre a maturidade de uma empresa de construção 

civil leve, empreiteira voltada a prédios residenciais, com as boas desenvolvidas pela instituição 

global PMI divulgadas no Guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 5° Ed, 

quinta edição. Além de realizar breve análise propor o que pode ser melhorado de forma 

organizada e impactante nos projetos da empresa estudada. 
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1.5. RELEVÂNCIA 

 

A imprevisibilidade tanto de custo quanto de prazo são elementos de riscos de qualquer 

empreendimento, porém no atual cenário, tais riscos já se tornaram incertezas a ponto de 

inviabilizar o investimento em construção de moradias próprias ou para comercialização devido 

ao orçamento disponível extrapolar o inicial e a conclusão do projeto ser incerta, alterando as 

taxas de atratividade, como o Valor Presente Líquido e Taxa Interno de Retorno. Essas 

incertezas obrigam o acionista ou patrocinador do empreendimento a exigir taxas maiores de 

retorno, encarecendo o preço final ao consumidor. 

A consequência mais longínqua do problema pode ser caracterizada através de moradias 

irregulares em áreas de risco, uma vez que o preço de imóveis no Brasil se encontra em alta 

impossibilitando o acesso a esse mercado pelas camadas emergentes da sociedade. 

 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa não tratará de variáveis externas à organização na composição de estimativas de 

orçamento, tais como: influência do câmbio na aquisição de matéria prima, a influência da taxa 

de desemprego na composição do custo de mão de obra e impactos das leis trabalhistas e 

sindicatos nos processos etc. 

Já no ponto de cronograma não será abordado a dificuldade de as empresas nacionais em 

importar insumos de outras nações, burocracia alfandegária, produtividade atual brasileira, 

externalidades e qualificação do trabalhador. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Conceituação de projeto 

 

Incialmente deve-se compreender de forma clara o que é um projeto, sua definição para 

que deixe de forma clara o que representa, antes de estudar o gerenciamento de projetos em si. 

Tendo como base a publicação de mais ampla comercialização mundial a respeito da 

área o Project Management Body of Knowledge – Guia PMBOK (2013, p.2) 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início 

e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são 

atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não 

podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. ” 

Para Heldman (2009) projetos têm natureza temporária e tem data de início e fim 

definidas. O projeto termina quando seus objetivos e suas metas satisfazem as partes 

interessadas. Heldman (2009) ainda aborda a hipótese de o projeto ter seu termino abreviado 

quando o produto ou serviço proveniente não são necessários, ou até mesmo na hipótese de 

impossibilidade de atingir as suas metas e objetivos.  

 Ideia convergente apresentada por Mukcahy (2009):  projeto é um esforço temporário, 

com um início e um fim criando um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

A definição de projeto para Terrribili Filho (2011, p.40) é mais ampla: “projeto é 

qualquer esforço (empreendimento) temporário (com início e fim planejados) que gera um ou 

vários “entregáveis” singulares, envolvendo orçamento, relativo a recursos humanos, materiais 

e logísticos. ”  

VARGAS (2009.p1) definiu projeto como: 

 “ Um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica 

de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 

definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, 

custo, recursos envolvidos e qualidade. ” 



6 

 

 

 

Apesar de o PMI (2013) caracterizar que o ciclo de vida de um projeto como sendo as 

fases pelas quais um projeto atravessa desde o seu início até a conclusão, podendo sofrer 

influência do tamanho, natureza, ativos organizacionais, complexidade para critérios de 

divisão, pode-se apresentar de forma genérica o projeto da seguinte maneira: 

• Início do projeto,  

• Organização e planejamento, 

• Execução do trabalho do projeto,  

• Monitoramento e controle, e  

• Encerramento do projeto.  

 

 

 

Das definições citadas pode-se concluir que projeto é um esforço temporal e único. A 

temporariedade incorre de ter seu fim previamente estabelecido, podendo esse ser antecipado 

no caso de não atendimento das expectativas do cliente ou patrocinador, ou caso constate-se 

que o objetivo não é plausível; também pode ter o encerramento postergado devido a atrasos. 

A unicidade de um projeto incorre da unicidade de seu produto, seja tangível ou intangível, 

podendo ser replicado no futuro. 

Figura - 1 Interacionamento entre grupos de processos ou fase de um projeto 

Fonte: Vargas (2016) 
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Será utilizado o projeto de um novo automóvel ao ser lançado no mercado para 

exemplificar a unicidade e temporariedade do projeto. A montagem de um carro é um processo 

contínuo, porém para cria-lo foi necessário fazer um primeiro carro protótipo, esse sendo único, 

com data de entrega pré-definida, caso de exposição em algum salão do automóvel do mercado 

consumidor. 

Uma vez compreendido o que é um agora será abordado o gerenciamento de projetos 

como uma ciência estudada tendo todo um referencial teórico, instituições especializadas, 

fóruns e debates. 

Apesar de haver grandes projetos desde os tempos antigos, como o Coliseu, pirâmides 

do Egito e até esforço de guerra, o estudo do gerenciamento de projetos como disciplina é 

recente (FGV, 2010). Segundo a FGV (2010), na década de 1950, o Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos da América (DoD) iniciou estudos com o objetivo de elaborar técnicas e 

ferramentas de planejamento e controle com intuito de acelerar a implementação de seus 

projetos militares, em reposta ao pioneirismo da União Soviética com o lançamento do satélite 

Sputnik. 

Na década seguinte surgiram intuições voltadas ao gerenciamento de projetos, o Project 

Management Instittute, (PMI), International Project Management Association (IMPA) e o 

Office Government Commerce (OCG). Será o PMI a orientação de estudo deste trabalho, devido 

a sua grande relevância em publicações na área e o número de associados. 

O PMI (2013, p.5) define gerenciamento de projetos como “a aplicação do 

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

requisitos”. 

Enquanto LUECKE (2003, p.9) define “como a alocação, identificação e utilização de 

recursos para chegar a determinado objetivo em um período especifico de tempo”. 

KERZNER (2013, p.2) tem outra abordagem, para ele o gerenciamento de projetos é 

caracterizado por “reestruturação da administração e adaptação de técnicas especiais de gestão 

com o objetivo de obter melhor controle e utilização dos recursos existentes”. 

De acordo com Newell (2002), o gerenciamento do projeto deve atender a um triângulo 

de restrições: o custo, tempo e um terceiro fator que varia de autor para autor, escopo ou 
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qualidade. Já para o PMI (2013) são seis restrições, escopo, qualidade, cronograma, orçamento, 

recursos e risco. 

Uma vez que se pretende alterar alguma das variáveis descritas, automaticamente as 

demais serão impactadas de alguma maneira. Um exemplo utilizado pelo PMI (2013) é o 

encurtamento do prazo de entrega. Para que isso ocorra deve-se despender mais recursos 

financeiros para realizar a mesma quantidade de trabalho em um menor período de tempo. Uma 

vez que o orçamento não pode se expandir a qualidade, escopo e risco sofrem algum tipo de 

consequência. 

OLIVEIRA e FARIA FILHO (2010) debatem os critérios de sucesso de um projeto, em 

seu artigo afirmam que segundo a bibliografia acerca do assunto é consensual que o 

comprimento das três principais restrições já não é suficiente para afirmar que houve êxito no 

projeto. Há mais variáveis contextuais que devem ser consideradas. 

Segundo alguns autores, principalmente Bacarrini (1999), o sucesso do projeto pode ser 

dividido entre o sucesso do produto e do gerenciamento do projeto. 

 

a) Sucesso do produto: 

• Satisfazer os objetivos estratégicos da empresa (metas). 

• Atender as necessidades dos clientes. 

• Satisfazer as partes interessadas em relação ao produto. 

 

b) Sucesso do gerenciamento do projeto. 

• Respeitar os objetivos de custo, tempo e qualidade. 

• Qualidade do processo gerencial. 

• Atender as expectativas das partes interessadas (cliente/patrocinador) durante a 

realização do projeto. 
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De OLIVEIRA e FARIA FILHO (2010), pode-se concluir que um bom gerenciamento 

do projeto não é o suficiente para garantir o sucesso do projeto, porém uma vez o projeto sendo 

mal gerenciado a probabilidade de sucesso do projeto é comprometida. 

 

 

2.2. PMI e PMBOK 

 

Segundo o próprio site, o Project Management Instittute, (PMI) foi fundado em 1969 

após encontro realizado por James Snyder e Gordon Davis, dois dos 5 (cinco) fundadores do 

instituto junto a Eric Jenett, “Ned” Engman e Susan Gallagher, realizado no Instituto de 

Tecnologia da Georgia na capital do estado norte americano da Georgia, Atlanta.  

 Ainda segundo o site oficial da instituição, os objetivos propostos são de ser uma 

instituição internacional sem fins lucrativos visando a associação de profissionais de 

gerenciamento de projetos com objetivos de orienta-los nas melhores práticas certificadas e 

reconhecidas de gestão de projetos, gerar conhecimento sobre o assunto através do incentivo a 

pesquisa e realização de simpósios sobre a área, além de certificar os profissionais com elevado 

grau de conhecimento de boas práticas de gerenciamento. 

Ao longo de sua história o PMI se utilizou de publicações próprias para a proliferação 

de seus conhecimentos. A primeira publicação, Project Management Quarterly (PMQ), surgiu 

ainda nos anos 1970, posteriormente sendo renomeada para Project Management Journal 

(PMJ) com publicações trimestrais até o atual período. 

Durante a década seguinte, o PMI teve expansões importantes com a publicação do 

código de ética para o profissional de gestão de projeto; a edição especial do PMQ Special 

Report of Ethic Standarts and Accreditation, sendo o primeiro modelo padrão de gerenciamento 

de projetos; o primeiro livro da fundação PMI, The implementation of Project Management: 

the professional’s handbook (A Implementação de Gerenciamento de Projetos: manual do 

profissional). Em 1987 iniciou-se a publicação da revista mensal PMNetwork onde foi 

publicada a primeira versão do Guia PMBOK, consistida de 8 (oito) áreas do conhecimento. 
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É importante ressaltar que após o simpósio realizado na Filadélfia, em 1984, foi criada 

a primeira certificação, Project Management Professional (PMP), tendo ainda apensas 6 (seis) 

áreas do conhecimento. 

Na década de 1990, o PMI criou uma série de programas de capacitação para o seu 

crescente número de filiados. No final da década, 1999, a International Organization for 

Standardization (ISO) reconhece o Programa de Certificação na ISO 90016. No ano seguinte o 

Guia PMBOK foi aceito pelo American National Standard Intitute (ANSI) como padrão na 

norma ANSI/PMI 99-001-2000.  

Ainda segundo o próprio instituto, o PMI tem capítulos em mais de 80 (oitenta) países, 

constando com 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) membros certificados e estimativa de 

alcance de 2.9 milhões (dois milhões e novecentos mil) profissionais da área de gerenciamento 

de projetos através de suas publicações citadas anteriormente, simpósio e cursos ministrados 

pelos capítulos em todo o mundo. 

Segundo Dinsmore e Cabanis-Brewin (2014, p.17), “Project Management Institute – 

PMI produziu o mais utilizado e conhecido dos conjuntos de conhecimento em gerenciamento 

de projetos”. Este era uma continuação da publicação anterior o relatório emitido pelo PMI o 

ESA (Ethcis, Standards and Accreditation – Ética, Padrões e Credenciamento) em 1983.  

 Apesar de ter sido editado em 1987 na publicação mensal PMNetwork com 8 (oito) 

componentes, muitos autores consideram a tiragem de 1996 como sendo a primeira edição, pois 

foi a primeira emissão com 9 (nove), agora denominadas, Áreas de Conhecimento distintas 

tendo sido reescrito e acrescido de Gerenciamento de Integração. Para cada área de 

conhecimento havia um capítulo discorrendo sobre os processos que a compunham contendo 

as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. O total eram de 39 (trinta e nove) processos 

divididos entres 5 (cinco) grupos, Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento, e 

Controle e Encerramento. 

As atualizações seguintes foram em 2000 e 2004. De acordo Dinsmore e Cabanis-

Brewin (2014, p.18), na terceira edição do Guia PMBOK de 2004, houve alteração entre os 

conceitos de “práticas geralmente aceitas” para “ boas práticas”. Dinsmore e Cabanis-Brewin 

(2014, p.18) explicam o impacto de tal alteração. 

“ Uma grande mudança conceitual foi realizada na Terceira Edição (2004), que trocou 

o termo “geralmente aceito” das edições prévias por “identificar aquele subconjunto 
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do Conjunto de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos que é amplamente 

reconhecido como boa prática. ” (Itálico do autor) e eles continuam explicando que 

“boa prática significa que existe uma concordância geral de que a correta aplicação 

destas habilidades, ferramentas e técnicas pode melhorar as chances dos variados 

projetos” ” 

Em 2009 foi lançada a quarta versão, esta continha 42 (quarenta e dois) processos de 9 

(nove) áreas de conhecimento divididos nos mesmo 5 (cinco) grupos de processos que as 

edições anteriores. 

A edição mais recente do Guia PMBOK é de 2013, e observa-se mudanças relevantes 

em relação a edição anterior. Apesar do grupo de processos ter se mantido constante em 5 

(cinco), o número de processos apresentados aumenta de 42 (quarenta e dois) para 47 (quarenta 

e sete). 

A área de comunicação dentro do livro foi a área que sofreu mais mudanças. 

Inicialmente foi criada uma décima área de conhecimento, Gerenciamento das Partes 

Interessadas no Projeto, tendo os processos: Identificar as Partes Interessadas, Planejar o 

Gerenciamento das Partes Interessadas, Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, e 

Controlar o Engajamento das Partes Interessadas. A área de conhecimento de Gerenciamento 

de Comunicações que consistia de 5 (cinco) processos foi reestruturada, inicialmente o processo 

Identificar as Parte Interessadas foi relocado para a área de conhecimento de Gerenciamento 

das Partes Interessadas; Distribuir as Informações e Reportar o Desempenho foram fundidos 

em um único processo de Gerenciar Comunicações e adicionada Controlar as Comunicações. 

O processo Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas se tornou uma nova área de 

conhecimento. 

Dinsmore e Cabanis-Brewin constata que o Guia PMBOK é focado em “o que” fazer e 

não de “como fazer”. Os autores ainda alegam que o livro contém informações do que se deve 

fazer na maioria dos projetos, porém não inclui conhecimentos da área de administração geral 

necessárias para certas ocasiões e projeto. 

 

2.3. PROCESSOS 
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Em sua mais recente publicação, o PMI caracteriza os processos como sendo um 

conjunto de atividade e ações executadas com a finalidade de criar um produto ou um objetivo 

pré-estabelecido. Para tal efeito, ele se utiliza de entradas, técnicas & ferramentas, e saídas. 

Apesar de alguns casos não ser citado, o ativo organizacional é entrada para todos os processos. 

O Guia também divide o projeto em dois tipos de processos, os processos de 

gerenciamento de projetos e os processos orientados a produtos. O livro enfoca no primeiro 

grupo, segundo o próprio guia, “os processos de gerenciamento de projetos são aplicados 

globalmente e nos mais variados setores econômicos e industriais” (PMI, 2013, p.48). 

O Guia PMBOK agrupa os processos de gerenciamento de projetos correspondentes em 

termos de integração, interações e objetivos. Os processos descritos no livro são agrupados em 

5 (cinco) blocos conhecidos como grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

• Grupo de processos de iniciação: Kerzner (2013, p.2) lista como objetivos desse 

grupo a seleção do projeto; reconhecimento do benefício do projeto; elaboração 

do termo de abertura e designação do gerente 

• Grupo de processos de planejamento: segundo Kerzner (2013) os objetivos desse 

grupo são definir requisitos de qualidade, quantidade de trabalho e recursos; 

programação das atividades; e avaliação de riscos. 

• Grupo de processos de execução: segundo Kerzner (2013) o gerente deve 

negociar com a equipe, direcionar o trabalho e procurar aperfeiçoar membros da 

equipe. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle: segundo Kerzner (2013) 

consiste em monitorar o processo, comparar ao planejado, analisar a variações e 

programar reajustes. 

• Grupo de processos de encerramento: segundo Kerzner  (2013) consiste em 

verificação de que todo o trabalho foi realizado; encerramento do contrato; 

encerramento financeiro dos números ordenados; e encerramento administrativo 

da documentação. 

O presente estudo fará uma breve apresentação dos 47 (quarenta e sete) processos 

através das suas áreas de conhecimento, apresentando suas entradas, técnicas e ferramentas, e 

saídas. Também será indicado qual grupo de processos, o processo descrito pertence. 
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A base de informações será a 5° Edição do Guia PMBOK de 2013 e quando houver 

informações divergentes de algum dos outros autores utilizados serão adicionados. 

 

2.3.1. Gerenciamento da Integração  

 

No contexto de gerenciamento de projetos a área de conhecimento de gerenciamento de 

integração tem como características de unificar, consolidar, comunicar e tomar ações 

integradas, com a finalidade de obter e atender as expectativas das partes interessadas e atender 

os requisitos do projeto. Para isso, as atividades dessa área de conhecimento incluem escolhas 

de alocação de recursos, resolução de objetivos conflitantes e gerenciamento das dependências 

mútuas ocasionais. 

Os processos do gerenciamento de integração são (Guia PMBOK, 2013, p.63): 

4.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto - o processo de desenvolver um 

documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente de 

projetos a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do 

projeto. 

4.2. Desenvolver o plano de gerenciamento de projetos - o processo de definir, 

preparar e coordenar todos os planos subsidiários e integrá-los a um plano de 

gerenciamento de projetos abrangente. As linhas de base e os planos subsidiários 

integrados do projeto podem ser incluídos no plano de gerenciamento de projeto. 

4.3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto - o processo de liderar e orientar o 

plano de gerenciamento de projeto e a implementação das mudanças aprovadas para 

atingir os objetivos do projeto. 

4.4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto – o processo de acompanhar, 

revisar e registrar o progresso do projeto para atender aos objetivos de desempenho 

definidos no plano de gerenciamento de projetos. 

4.5. Realizar controle integrado de mudanças – o processo de revisar todas as 

solicitações de mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de processos 

organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e 

comunicar a decisão sobre os mesmos. 

4.6. Encerrar o projeto ou fase – o processo de finalização de todas as atividades de 

todos os grupos de processos para encerrar formalmente o projeto ou fase.  
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2.3.2. Gerenciamento do Escopo  

 

Antes de compreender o que é o gerenciamento do escopo, deve-se entender o que é o 

escopo do projeto. Uma boa explicação para isso vem de Vargas (2016, p.63): “o escopo de um 

projeto é definido como o trabalho que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um 

determinado produto dentro de todas as especificações e funções”. 

Vargas (2016) ainda ressalta que deve existir um equilíbrio no detalhamento do escopo, 

uma vez que se o escopo for muito aprofundado gerará dificuldades para o gerenciamento de 

escopo.  

Uma vez definido o que é o escopo de um projeto pode-se entender a área do 

conhecimento de gerenciamento de escopo, cuja a finalidade de garantir que todo o trabalho 

necessário, e somente o necessário será realizado para terminar o projeto com sucesso. 

Os processos de gerenciamento do escopo do Guia PMBOK (2013, p.105) são:  

5.1. Planejar o gerenciamento do escopo - processo de criar o plano de 

gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, 

validado e controlado. 

5.2. Coletar os requisitos –  processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas afim de atender aos objetivos do 

projeto. 

5.3. Definir o escopo – processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto. 

5.4. Criar a EAP – processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 

5.5. Validar o escopo – processo da formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto. 

5.6. Controlar o escopo – processo de monitoramento do andamento do escopo do 

projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas nas linhas de base do 

escopo. 
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2.3.3. Gerenciamento de Tempo  

 

Segundo Vargas (2016, p.67), o gerenciamento do tempo e dos custos, são as mais 

visíveis áreas do gerenciamento de projetos. Um bom gerenciamento do tempo permite prever 

os impactos de eventos inesperados no cronograma e se haverá impacto final na entrega do 

projeto. 

Kerzner (2013, p.381) lista algumas das técnicas utilizadas na programação são gráficos 

de Gantt ou de Barras; gráficos de marcos; linha de equilíbrio; e uso de redes. Dentre o uso de 

redes pode se destacar:  

• Método do Caminho Crítico – CPM (Critical Path Method) ou também chamado de 

Método do Diagrama de Setas – ADM (Arrow Diagram Method) 

• Técnica de Avaliação e Revisão Gráfica – GERT (Graphical Evaluation and Review 

Tecnique) 

• Método do Diagrama de Precedências – PDM (Precedence Diagram Method) 

• Técnica de Avaliação e Revisão de Programa – PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) 

Kerzner (2013, p.381) enumera um total de 10 (dez) fatores que as principais técnicas 

de programação de rede têm impacto em outras áreas. Algumas são as bases para o 

planejamento de uso de recursos humanos, materiais, financeiros e de aquisições; bases para 

decisão de tomada de decisão, auxiliam na análise de risco do cronograma, demonstram a 

interdependências das atividades. 

Para a confecção das redes, o PMI se utiliza de 7 (sete) processos, sendo os seis 

primeiros de planejamento e o ultimo de controle. 

6.1. Planejar o gerenciamento do cronograma – processo de estabelecer as 

políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, o 

desenvolvimento, o gerenciamento, a execução e o controle do cronograma do 

projeto. 

6.2. Definir as atividades – processo de identificação das ações específicas a serem 

realizadas para produzir as entregas do projeto. 
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6.3. Sequenciar as atividades – processo de identificar e documentação dos 

relacionamentos das atividades do projeto. 

6.4. Estimar os recursos das atividades - processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão 

necessários para realizar cada atividade. 

6.5. Estimar as durações das atividades – processo de estimativa do número de 

períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com 

os recursos estimados. 

6.6. Desenvolver o cronograma – processo de análise das sequências das atividades, 

suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, visando criar o 

modelo do cronograma do projeto. 

6.7. Controlar o cronograma – processo de monitoramento do andamento das 

atividades do projeto para utilização no seu progresso e gerenciamento das mudanças 

feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejamento. 

 

Para o processo de sequenciamento das atividades, existem 4 (quatro) operadores 

lógicos padrões a qualquer software de redes de procedência que permite criar mais de uma 

linha de atividades. O PMI (2013, p. 156) as explicam da seguinte forma  

Término para início (TI). Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora 

não começar até a atividade predecessora tenha terminado. Exemplo: Uma cerimônia 

de entrega de prêmios (sucessora) não pode começar até que a corrida (predecessora) 

termine. 

Término para término (TT). Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha terminado. 

Exemplo: A redação de um documento (predecessora) deve ser terminada antes que o 

documento seja editado (sucessor). 

Início para início (II). Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não 

pode ser iniciada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. Exemplo: A 

nivelação do concreto (sucessora) não pode ser iniciada até que a colocação da 

fundação (predecessora) seja iniciada. 

Início para término (IT). Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora 

não pode ser terminada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. 

Exemplo: o primeiro turno da guarda de segurança (sucessora) não pode terminar até 

que o segundo turno da guarda de segurança (predecessora) comece. 
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2.3.4. Gerenciamento de Custos  

 

O gerenciamento de custos é responsável por planejar, estimar, orçar, financiar e 

controlar os custos decorrentes de um projeto para que este esteja dentro do orçamento do 

projeto. Kerzner (2013) afirma que uma boa gestão dos custos é um processo fundamental em 

qualquer tipo de empresa, independo do seu porte. A má gestão dos recursos financeiros, como 

problemas com a previsão de fluxo de caixa e dispêndio desnecessário em determinada tarefa 

ou fase, podem acarretar na inviabilidade financeira do projeto, acarretando prejuízos para toda 

a organização. 

Os processos utilizados no Guia PMBOK (2013, p.193) são  

7.1. Planejar o gerenciamento de custos –processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, a gestão, as despesas e o 

controle dos custos do projeto. 

7.2. Estimar custos – processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos 

monetários necessários para terminar as atividades do projeto. 

7.3. Determinar o orçamento – processo de agregação dos custos estimados de 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos 

custos autorizada. 

7.4. Controlar os custos – processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização no seu orçamento e gerenciamento de mudanças feitas na linha de base de 

custos. 

 

2.3.5. Gerenciamento de Qualidade 

 

O Guia PMBOK (2013; p. 226) atribui a área de do conhecimento de gerenciamento de 

qualidade como responsável por determinar as políticas de qualidade, os objetivos e as 

reponsabilidades de modo que o projeto consiga atingir as necessidades para as quais foi 

empreendido. 

Ainda segundo o mesmo texto, a qualidade tem dois vetores. O primeiro, voltado para 

o projeto, diz a respeito dos critérios de aceitação projeto, incluindo requisitos do produto, 
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sejam compridos e validados. Já o segundo diz respeito a organização executora. Este vetor 

pretende influenciar a organização executora como um todo, contribuindo para a melhoria 

contínua da organização. 

Vargas (2016, p.79), salienta que o gerenciamento da qualidade deve receber mesma 

atenção e dedicação que o custo, tempo e escopo requerem, pois há exigências de alto 

desempenho, ciclo de vida reduzido do desenvolvimento de produtos, elevados níveis 

tecnológicos, condições limites na utilização de recursos e processo e o elevado custo da 

qualidade ou má qualidade. 

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.226) são 

8.1. Planejar o gerenciamento da qualidade – processo de identificação dos 

requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da 

documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou 

padrões de qualidade. 

8.2. Realizar garantia da qualidade – processo de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir o uso 

dos padrões de qualidade e das definições operacionais adequadas.  

8.3. Controlar a qualidade – processo de monitoramento e registro dos resultados 

da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as 

mudanças necessárias. 

 

2.3.6. Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

O gerenciamento dos recursos humanos consiste em selecionar, engajar e alocar 

diferentes pessoas em tempo parcial ou integral para realizar o projeto de forma adequada. 

Vargas (2016, p.85) considera que todos os resultados do projeto podem ser vistos como 

frutos das relações humanas e das habilidades técnicas e sociais. Isso ocorre em consequência 

de a equipe ser o ativo mais importante do projeto, pois são elas que “definem as metas, os 

planos, organizam o trabalho, produzem os resultados, direcionam, coordenam e controlam as 

atividades do projeto” (VARGAS, 2016, p.85). 

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.255) são: 
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9.1. Desenvolver o plano dos recursos humanos - processo de identificação de 

papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações hierárquicas, além da 

criação de um plano de gerenciamento do pessoal. 

9.2. Mobilizar a equipe do projeto – processo de confirmação da disponibilidade 

dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para determinar as atividades 

do projeto. 

9.3. Desenvolver a equipe do projeto – processo de melhoria de competências, da 

integração da equipe e do ambiente de trabalho geral da equipe para aprimorar o 

desempenho do projeto. 

9.4.  Gerenciar a equipe do Projeto – processo de acompanhar o desempenho dos 

membros da equipe, fornecer feedback, resolver problema e gerenciar mudanças para 

otimizar o desempenho do projeto. 

 

2.3.7. Gerenciamento das Comunicações  

 

O gerenciamento das comunicações, segundo Vargas (2016, p.91), tem a finalidade de 

garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo certo e de 

maneira economicamente viável. O Guia PMBOK (2013, p.287) ainda ressalta que cabe a essa 

área do conhecimento a geração das informações e armazenagem.  

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.287) são: 

10.1. Planejar o gerenciamento das comunicações – processo de desenvolver uma 

abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas 

necessidades de informação, requisitos das partes interessadas e nos ativos 

organizacionais disponíveis. 

10.2. Gerenciar as comunicações – processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, 

recuperar e disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de 

gerenciamento das comunicações. 

10.3. Controlar as comunicações – processo de monitorar e controlar as 

comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto e assegurar que as 

necessidades de informações das partes interessadas do projeto sejam atendidas. 
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2.3.8. Gerenciamento dos Riscos  

 

Kerzner (2013, p.543) define risco como sendo uma medida da probabilidade e 

consequência de não se atingir uma meta definida no projeto. 

A seção do Guia PMBOK (2013) sobre a área de riscos defini as atribuições dos 

processos de riscos como o “planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e 

controles de riscos de um projeto”. 

Vargas (2016, p.97) acredita que a gestão dos riscos é importante pois repostas 

emergências tem grande impacto tanto em cronograma, quanto custo e qualidade. Para Kerzner 

(2013) a velocidade do desenvolvimento tecnológico apresenta graves riscos a projetos longos, 

uma vez que as empresas não divulgam suas expectativas tecnológicas por questões 

estratégicas, gerando incertezas de como deve ser planejado o resultado do projeto para estar 

adequado a tecnologia utilizada na época. 

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.309) são: 

11.1. Planejar o gerenciamento de riscos – processo de definição de como conduzir 

as atividades de um gerenciamento dos riscos de um projeto. 

11.2. Identificar os riscos - processo de determinação dos riscos que podem afetar o 

projeto e de documentação das suas características.  

11.3. Realizar análise qualitativa dos riscos – processo de priorização de riscos para 

análise ou ação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

11.4. Realizar análise quantitativa dos riscos – o processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos de identificação nos objetivos gerais do projeto. 

11.5. Planejar respostas ao risco – processo de desenvolvimento de opções de ações 

para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do processo. 

11.6. Controlar os riscos - processo de implementar planos e repostas aos riscos, 

acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos 

riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o 

projeto. 
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2.3.9. Gerenciamento das Aquisições 

 

Vargas (2016, p.103) define que “o gerenciamento de aquisições tem como objetivo dar 

garantia de que todo elemento externo participante do projeto irá assegurar o fornecimento 

adequado de seu produto, ou serviço, para o projeto”.  

Tanto o Guia PMBOK (2013) quanto Kerzner (2013) acrescentam que cabe ao 

gerenciamento de aquisições reponsabilidade por administrar os contratos de fornecimento 

dentro dos padrões estabelecidos pelo contratante do projeto. 

VARGAS (2016, p.103) ainda ressalta que é neste momento que são decididos os 

critérios de decisão de “comprar ou fazer” e sua implementação. 

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.355) são: 

12.1. Planejar o gerenciamento de aquisições -  processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando 

fornecedores em potencial. 

12.2. Conduzir aquisições – processo de obtenção de respostas dos fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. 

12.3. Controlar as aquisições – processo de gerenciamento das relações de 

aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e 

correções nos contratos, conforme necessário. 

12.4. Encerra aquisições – processo de finalizar cada uma das aquisições do projeto. 

 

2.3.10. Gerenciamento das Partes interessadas  

 

O Guia PMBOK (2013, p.391) defini partes interessadas, ou stakeholders, como todas 

as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactas pelo projeto. Varags 

(2016, p.111) aborda a necessidade de saber quem são os principais interessados no projeto, 

tanto na perspectiva interna da corporação (executivos, outras áreas, gerentes funcionais e de 

outros projetos etc.) quanto externa (comunidade, órgão reguladores, clientes, fornecedores 

etc.) 
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O gerenciamento de partes interessadas cresceu de importância dentro da visão do PMI. 

Foi um uma área de conhecimento adicionada na última edição, de 2013. Como demonstrado 

anteriormente na seção 2.2 neste presente texto, as expectativas das partes interessadas são 4 

(quatro) dos 6 (seis) fatores de sucesso de um projeto.  

Cabe à área de conhecimento de gerenciamento de parte interessadas identificar os 

principais impactados, planejar a comunicação, executar a comunicação adequada para cada 

um dos interessados e engajar e controlar a parte quando necessário. 

Os processos dessa área segundo o Guia PMBOK (2013, p.391) são: 

13.1. Identificar as partes interessadas – processo de identificar pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou ser impactados por uma decisão, atividade ou 

resultado do projeto e analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus 

interesses, ai nível de engajamento, às interdependências, à influência e ao seu 

impacto em potencial no êxito do projeto. 

13.2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas - processo de desenvolver 

estratégias apropriadas de gerenciamento de projetos para engajar as partes 

interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com 

base na análise das suas necessidades, interesses e impacto em potencial no sucesso 

do projeto. 

13.3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas – processa de se comunicar 

e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas, 

abordar as questões à medida que elas ocorrem e incentivar o engajamento apropriado 

das partes interessadas nas atividades do seu projeto no decorrer de todo seu ciclo de 

vida.  

13.4. Controlar o engajamento das partes interessadas - processo de monitorar os 

relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral e ajustar as estratégias e 

planos para o engajamento das partes interessadas. 

2.4. MATURIDADE DE PROJETOS 

 

Diante da perspectiva apresentada na seção 1 deste mesmo texto, a excelência na 

condução de projetos se tornou fator preponderante para a sobrevivência das empresas. Este 

cenário não deve se alterar, após retomada do crescimento econômico brasileiro. As empresas 
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de maior eficiência irão se destacar, tomando espaço de outras que não sobreviveram aos 

tempos de dificuldade, gerando concentração de mercado. 

Segundo Kerzner (2013, p.667) a simples utilização de um gerenciamento de projetos 

não conduz a excelência, mesmo que executada por longos períodos de tempo. Kerzner (2013), 

em mesmo trecho, ainda ressalta que a repetição cega não leva a lugar algum, somente a 

perpetuação do mesmo erro.  

Visando inibir a repetição de erros por gerentes de projetos distintos, porém da mesma 

organização, é necessário haver um esforço coletivo da média gerência para que o aprendizado 

individual seja disseminado por todos os projetos.  A realização da coordenação de esforços 

citada por Kerzner (2013), segundo o próprio autor, deve ser realizada por um planejamento 

estratégico de projetos.  

Em uma passagem Kerzner (2013, p.667) argumenta que o planejamento estratégico 

empresarial e de gerenciamento de projetos são distintos, como pode ser visto no seguinte 

trecho “O planejamento estratégico para o gerenciamento de projetos é diferente de outras 

formas de planejamento estratégico na medida em mais frequentemente realizado no nível 

médio da gestão, e não pelos executivos”.   

Com o intuito de diagnóstico inicial da situação das organizações em relação a sua 

capacidade de gerenciamento de projetos, o quão hábil ela é para gerenciar seus projetos, nasce 

o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos. Prado (2015), define maturidade como 

a capacidade de as organizações gerenciar seus projetos com sucesso. 

Prado (2015) afirma que o sucesso e a maturidade dos projetos estão intimamente 

ligados como pode ser visto na figura 2. 

O gráfico mostra uma situação genérica, cada setor apresenta níveis de sucesso distintos 

para cada patamar de maturidade (PRADO,2015). Na introdução de seu livro, Darci Prado, 

aponta estatísticas nas quais a área de Tecnologia da Informação tem índice de 34% de sucesso. 

Isso não significa que o setor de forma geral localiza no primeiro degrau de maturidade, mas 

que a complexidade de seus projetos é maior. 
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Figura 2 –Níveis de Maturidade e sucesso 

Fonte: Prado (2015) 

 

2.4.1. Modelos de maturidade de gerenciamento de projetos 

 

Após revelada a importância para os projetos, da compreensão de gerenciamento 

adequado de suas atividades e a busca por excelência na sua gestão, era necessário a elaboração 

de modelos que permitissem avaliar os patamares que as empresas se encontram e direcionar 

possíveis trajetórias rumo a excelência. 

Um modelo de maturidade seria, então, um mecanismo capaz de quantificar 

numericamente a capacidade de uma organização gerenciar projetos com sucesso. 

Além disso, espera-se que um modelo de maturidade em gerenciamento de projetos 

seja capaz de auxiliar no estabelecimento de um plano de crescimento para a 

maturidade da organização. (Prado, 2015) 

De acordo com Prado (2015), os primeiros modelos de maturidade de gerenciamento de 

projetos são dos anos de 1990. Muitos deles fundamentados no modelo de maturidade em 

desenvolvimento em software (SW-CMM), desenvolvido pela parceria entre a Universidade 

Carnegie-Mellon com o System Engineering Institute, contendo cinco patamares de maturidade. 

A divisão em cinco estágios ou patamares quase sempre foi mantida, apenas se alterava-se o 

conteúdo de cada patamar. 
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2.4.2. OPM3 

 

Dos modelos a serem estudados, o OPM3 é o único modelo a não utilizar classificações 

em níveis, mas em valores percentuais. 

O OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) é o modelo desenvolvido 

pelo PMI, entre os anos de 1998 e 2003. Atualmente está na terceira edição de 2013. 

 Sua aplicação ocorre através de questionário informatizado de 151 (cento e cinquenta 

e um) questões binárias necessitando provar com documentos as respostas positivas. O modelo 

procura identificar quantos dos processos de boas práticas do Guia PMBOK está presente na 

organização. O próprio programa gera e analisa os dados e compilando os resultados.   

O programa do modelo é constituído por um conjunto de três elementos: 

• Conhecimento: contém a descrição e a forma de aplica-lo; 

• Avaliação: apresenta as ferramentas e o passo a passo da aplicação; 

• Aprimoramento: é um guia do método que apresenta que permite prioriza e 

planejar o desenvolvimento e implementação das capacidades consideradas 

como melhores práticas. 

O modelo avalia a organização através de processos e domínio sobre esses.  

Os processos podem ser avaliados de 4 (quatro) estágios: 

• Padronizado: existe documento definido e institucionalizado. 

• Medição: registrar dados das práticas executadas  

• Controle: comparação entre dados aferidos com dados-base. 

• Melhoria continua: a organização busca melhores práticas. 

Já os domínios são definidos em 3 (três) dimensões: 

• Projeto. 

• Programa: conjunto de projetos de mesma natureza. 

• Portfólio: todos os projetos da empresa. 
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Figura 3 – Domínio e estágios OPM3 (Fonte: PMI, 2013) 

 

2.4.3. Prado-MMGP 

 

O modelo Prado-MMGP teve seu primeiro esboço no ano de 2002 como modelo de 

análise de cenários de empresas para as quais o autor realizava consultorias. Posteriormente em 

2005, evolui para um modelo de maturidade. (PRADO, 2015) 

Prado (2015) aponta alinhamento do modelo, de origem brasileira, com correntes e 

visões mundiais, destacando Vicente Falconi e Peter Duker, visando sempre a obtenção de 

resultados consistentes, tanto da empresa, quanto de apenas um setor. 

Na concepção do modelo, o consultor focou na premissa de facilidade de aplicação, uma 

vez que considerava os modelos vigentes de difícil aplicação, afastando potenciais usuário. 

Ainda pretendendo atender as necessidades dos usuários, Prado-MMGP é aderente com as 

terminologias empregadas no PMBOK (PMI), ICB (IPMA), Price2 e MPS (Cabinet Office). 

(PRADO, 2015) 

Outras preocupações que o autor Darci Prado tomou ao criar o modelo era de ser 

pequeno (o questionário tem apenas 40 questões), fácil de aplicar e capaz de medir os principais 

aspectos que estão realmente ligados ao sucesso no gerenciamento de projetos. Apesar da 

simplicidade de sua utilização, o modelo tinha que ter como características a confiabilidade, 
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robustez, estável e possibilidade  de utiliza-lo no estabelecimento de um plano de crescimento. 

(PRADO, 2015) 

Segundo Prado (2015), atingir a gestão eficiente, é necessário se apoiar em princípios 

sólidos, ou seja, a para que se atinja novos patamares na governança de projetos é necessário:  

• Existência e uso de boas práticas de GP - O uso de boas práticas descritas nas 

diversas metodologias divulgadas realmente é implementado e utilizado pelos 

principais envolvidos na gestão de projetos do setor ou companhia. 

• Eliminar causas de anomalia - exige o monitoramento e controle dos resultados 

e intervenções para amenizar e aprender com os erros passados. 

• Melhoria contínua - a organização sempre procurar melhorar as suas práticas 

para aperfeiçoar seu modelo de gerenciamento de projetos. 

• Inovação tecnológica - a utilização e implantação de novas de novas tecnologias 

com a finalidade de auxiliar na gestão de projetos, 

O modelo apresenta 7 (sete) dimensões presentes nos 5 (cinco) níveis de maturidade de 

gerenciamento de projetos.  

 

2.4.3.1 Dimensões  

 

As dimensões contemplam estratégias, processos, pessoas, tecnologias e ferramentas 

em um linguajar conveniente ao cenário de gerenciamento de projetos. (PRADO, 2015). As 

sete dimensões são: 

 

• Competência em gerenciamento de projetos e programas:  

 

Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos devem ser competentes 

(conhecimento + experiência) em aspectos de gerenciamento de projetos, tal 

como apresentado no manual PMBOK do PMI ou manual ICB do IPMA. O nível 
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de competência requerido depende da função exercida por cada um. (PRADO, 

2015) 

 

• Competência técnica e contextual. 

 

 

Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos devem ser competentes 

(conhecimento + experiência) em aspectos técnicos relacionados ao produto 

(bem, serviço ou resultado esperado) sendo criado, assim como os aspectos da 

organização (finanças, seu modelo produtivo/distributivo, seus negócios etc.). O 

nível de competência requerido depende da função exercida por cada um. 

(PRADO, 2015) 

 

• Competência comportamental. 

 

Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos devem ser competentes 

(conhecimento + experiência) em aspectos comportamentais (liderança, 

organização, motivação, negociação, etc.). O nível de competência requerido 

depende da função exercida por cada um. (PRADO, 2015) 

 

 

• Uso de metodologia. 

 

Existência de uma metodologia de gerenciamento de projetos que envolve todo 

o ciclo que necessita ser acompanhado. Eventualmente isso significa não 

somente a fase de Implementação, mas também a fase de Business Case. 

(PRADO, 2015) 

 

• Uso de informatização. 

 

Os aspectos relevantes a metodologias devem estar informatizados, e o sistema 

utilizado deve ser de fácil uso e permitir a tomada de decisão correta no momento 
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correto. Eventualmente todo o ciclo iniciado pela ideia/necessidade deve ser 

informatizado. (PRADO, 2015) 

 

• Uso adequado de estrutura organizacional. 

 

Uma adequada estrutura organizacional deve estar em uso, tanto para o Business 

Case 

como para a implementação. Para o caso da implementação, geralmente essa 

estrutura envolve gerentes de projeto, PMO, Sponsor e comitês. A estrutura 

organizacional deve normatizar a relação de autoridade e poder entre os gerentes 

de projetos e as diversas áreaa da organização envolvidas com os projetos. 

(PRADO, 2015) 

 

• Alinhamento estratégico 

 

Os projetos executados no setor estão em total alinhamento com as estratégias 

da organização. Os processos em questão (gestão de portfólio) são executados 

com a qualidade e agilidade necessárias.  Existem ferramentas informatizadas, e 

a estrutura organizacional em questão é adequada. (PRADO, 2015) 

“Essas dimensões estão presentes em cada nível de maturidade, conforme o 

requerimento de cada nível. ” (PRADO, 2015) 

 

2.4.3.2 Níveis de maturidade 

 

2.4.3.2.1 Nível 1- Inicial 

 

Prado (2015) descreve o primeiro nível da escala como sendo um cenário em que o setor 

não possui uma percepção correta do que sejam projetos de gerenciamento de projetos (GP). 

Além disso segundo Prado (2015), ainda não se efetuou nenhum esforço para um avanço 
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mínimo no assunto. Projetos são executados na base da intuição, boa vontade ou melhor esforço 

individual. 

Assim as principais características são: 

• Nível de conhecimento e experiência não uniformes entre os principais 

envolvidos com gerenciamento de projetos. 

• Existência de heróis: profissionais que foram bem-sucedidos em alguns projetos, 

apesar de não utilizarem método ou ferramental adequado. Tais casos, quando 

ocorrem, têm elevado custo financeiro e moral. 

• Desconhecimento dos verdadeiros resultados do projeto (sucesso ou fracasso). 

• Inexistência de metodologia e uso isolado e incompleto de métodos, técnicas e 

ferramentas computacionais. 

• Existência de conflitos e improdutividade oriundos de relacionamentos 

humanos. 

• Não alinhamentos com os negócios da empresa. 

As principais consequências decorrentes nos projetos deste nível são segundo Prado 

(2015) 

• Atrasos constantes, 

• Overrun (gastos além do orçado), 

• Constantes mudanças de escopos no decorrer do projeto, 

• Não atingimento dos objetivos pretendidos 

(eficiência/produtividade/desempenho), inicialmente na implementação do 

projeto, 

• E consequentemente insatisfação dos clientes. 

 

2.4.3.2.2 Nível 2- Conhecido  

 

De acordo com Prado (2015), no segundo nível da escala de maturidade há o despertar 

do assunto de gerenciamento de projetos no setor, tendo o esforço de introduzir uma linguagem 

comum de GP por meios de treinamentos como principal característica 
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Assim as principais características são: 

• Conhecimento introdutório de gerenciamento de projetos (GP), 

• Uso introdutório de ferramentas para sequência de atividades, 

• Apenas alguns projetos têm planejamento e controle, 

• Inexistência de plataforma padrão de GP, 

• Não existe padrão de ferramentas, processos modelo de gerenciamento e 

estrutura organizacional, possibilitando que cada profissional trabalhe da 

maneira a seu modo, 

• Ocorre o despertar da consciência da importância de implementar uma 

plataforma de GP, 

Apesar de apresentar as mesmas características do nível 1 (atrasos, overrun, mudança 

de escopo, não atendimento de objetivos e insatisfação do cliente), Prado (2015) afirma que 

uma organização nível 2 é mais bem-sucedida que um nível 1. O cenário típico representa 

iniciativas isoladas, que utilizam razoavelmente os conceitos de gerenciamento de projetos. 

Ainda ressalta que as iniciativas têm dificuldades de interagir com diversas interfaces dos 

respectivos projetos. 

Prado (2015) considera que os esforços em treinamento para evoluir a empresa ou setor 

para o próximo nível deve seguir as seguintes características: 

• Ser alinhado com as tendências mundiais. Prado (2015) cita dois principais 

padrões mundiais como o “PMBOK Guide” do PMI e o ICB do IMPA, mas há 

outras metodologias como o Prince2. 

• Ser adequada ao negócio e tipo de empresa (ou setor). 

• Respeitar a cultura gerencial existente. 

 

 Nível 3- Padronizado 

 

Prado (2015) caracteriza o terceiro nível da escala de maturidade como um cenário com 

padronização do modelo de gerenciamento de projetos com bases nas competências, 
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ferramentas e processos, ou seja, há uma plataforma comum de GP. Para se considerar como a 

empresa (ou setor) pertencente ao nível 3, é necessário cumprir os seguintes requisitos 

• Os envolvidos com gerenciamento de projetos tenham recebido treinamento do 

modelo implementado. 

• O modelo empregado está em uso por todos os envolvidos há pelo menos um 

ano. 

• Uso de estrutura organizacional adequada há pelo menos um ano. 

• Buscar de alinhamento dos negócios estratégicos da organização e a 

padronização de processos decorrentes da estratégia 

• Uso de baseline (estimativas). 

• Medição de desempenhos de projetos finalizados. 

• Monitoramento de anomalias que impactam o resultado final do projeto (atrasos, 

overrun, mudanças constantes de escopo etc.). 

• Avanço nas competências comportamental, técnica & contextual de 

gerenciamento de projetos. 

A respeito da plataforma de gerenciamento de projetos, Prado (2015), discorre que deve 

ser alinhada à cultura da empresa, podendo ser adquirida ou ser resultado de desenvolvimento 

interno. Para o autor, o principal ponto de destaque sobre a metodologia é que esta deva ser 

padrão dentro de toda a empresa (ou setor), as tarefas devem ser executadas de maneiras 

padronizadas e todos devem ter o conhecimento deste padrão em todo o ciclo de vida, não 

somente na implementação com também no estágio de business case. Prado (2015), ainda 

destaca a importância do uso de informatização para manter as informações coesas e acessíveis 

durante todo o ciclo de vida do projeto. 

Na apresentação de seu modelo, Prado (2015), salienta que a implementação de um 

sistema de gestão de projetos pode enfrentar forte resistência por partes de alguns membros. O 

autor justifica que por medo, desconhecimento ou por representar mudanças a iniciativa atrai 

simpatizantes e adversários, logo o apoio da alta administração é vital, junto com a estruturação 

da carreira do gerente de projetos.  

Porém tais desafios são compensados com benefícios nessa fase, tais quais: 

• Percepção de melhora nos índices das empresas, 
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• Maior previsibilidade dos projetos, e 

• Maior satisfação do cliente. 

Apesar das melhoras citadas, Prado (2015) salienta a continuidade de problemas em 

escopo, tempo, custo e qualidade devido ao fato que ainda não resolveram problemas que 

implicam em desvios da meta. 

 

2.4.3.2.3 Nível 4- Gerenciado 

 

 O cenário apresentado no nível 4 de maturidade apresenta o modelo implementado no 

nível 3 funcionando de forma eficaz e eficiente por profissionais realmente competentes. 

(PRADO, 2015) 

O nível 4 se destaca pela implementação de contramedidas que realmente eliminam as 

anomalias identificadas, ou seja, no nível 4 os problemas foram sanados. Durante todo o ciclo 

de vida do projeto, as causas dos problemas podem ser caracterizadas como externas a empresa 

(ou ao setor) como atrasos em entregas, ou internas como desalinhamento com a estratégia da 

empresa. 

No nível 4, Prado (2015) salienta que há novas iniciativas tomadas para a melhoria 

contínua, como a prática de benchmarking em organizações com o gerenciamento de projetos 

consolidados; iniciativas em treinamentos comportamentais destacando gerenciamento de 

pessoas, negociações, liderança, gerenciamento de conflitos e motivacionais. Outro ponto 

enfatizado é o alinhamento entre os projetos realizados com as estratégias da empresa e modos 

de controlar o alinhamento dos novos projetos. 

Prado (2015) prioriza a importância do escritório de gerenciamento de projetos (EGP, 

ou PMO dependendo a nomenclatura utilizada) para auxiliar os profissionais a realizar o 

gerenciamento de projetos de forma adequada, caminhando para um centro de excelência 

através do histórico de execuções armazenadas no seu banco de dado (avalições do projeto pelo 

cliente, retorno financeiro, melhores práticas, estatísticas de execução, situações geradoras de 

problemas); além de estimular os profissionais envolvidos a participar de cursos avançados e 

obter certificações, como o exemplo citado do PMP-PMI (Project Management Professional). 
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Nesse nível, Prado (2015) observou que os principais benefícios são: 

• Alto nível de sucesso dos projetos (prazo, custo, escopo e qualidade), 

• A empresa vislumbra os principais benefícios oriundos do modelo no 

atingimento de metas, 

• Melhor compreensão da complexidade do assunto, e 

• Ambiente de trabalho otimista, positivo e com menos conflitos internos. 

• Maior disposição a aceitar riscos e desafios. 

 

2.4.3.2.4 Nível 5 – Otimizado 

 

“Este nível representa a situação em que a plataforma de GP não somente funciona e dá 

resultados como também foi otimizada pela prática de melhoria contínua”. (PRADO, 2015) 

Na quinta e última etapa, a empresa atinge a sabedoria em gerenciamentos de projetos, 

suas características listadas por Prado (2015) são: 

• Otimização de ferramentas e processos, 

• Otimização de resultados (custo, prazo, escopo, qualidade, desempenho etc.), 

• Elevado nível de sucesso, e 

• Ambiente de trabalho caracterizado por baixo nível de estresse, alto eficiência e 

produtividade. 

A empresa/setor se torna alvo de benchmarking. 

O cenário já ocorre há pelo menos dois anos e há número significativo de projetos que 

completaram seu ciclo nesse cenário. 

 

2.4.4. PMMM 

 

O modelo foi proposto por Kerzner e é também conhecido como Kerzner-PMMM 

(Project Management Maturity Model) em 1998.  



35 

 

Através de 183 perguntas o modelo busca apresentar o percentual de cumprimento dos 

5 (cincos) níveis: 

• Nível 1- Linguagem comum: nesse nível, a organização reconhece a importância do 

gerenciamento de projetos e a necessidade de uma boa compreensão do conhecimento 

básico em gerenciamento de projetos, junta mente com a 

linguagem/terminologia que o acompanha. 

• Nível 2- Processos Comuns: nesse nível, a organização reconhece que precisam ser 

definidos e desenvolvidos processos comuns de forma que os êxitos em um projeto 

possam ser repetidos em outros projetos. Nesse nível também está incluído o 

reconhecimento de que os princípios de gerenciamento de projetos podem ser 

alocados as outras metodologias empregadas pela empresa, bem como apoia-la. 

• Nível 3- Metodologia singular: nesse nível, a organização reconhece o efeito sinérgico 

da combinação de todas as metodologias corporativas em uma metodologia singular, 

no centro da qual está o gerenciamento de projetos. Os efeitos sinérgicos também se 

tornam o processo de controle mais fácil com uma metodologia única do que várias 

metodologias. 

• Nível 4- Benchmarking: nesse nível contém o reconhecimento de que é necessária a 

melhoria contínua para manter uma vantagem competitiva. O benchmarking deve ser 

realizado de forma contínua. A empresa deve decidir quem e do que realizar o 

benchmarking. 

• Nível 5- Melhoria Contínua: nesse nível, a organização avalia as informações obtidas 

por meio da análise comparativa e deve, então, decidir se essas informações irão ou 

não melhorar a metodologia singular. (KERZNER, 2015, p.668) 

Kerzner (2015, p.668-669) ressalta que, dependendo do grau de risco do projeto que a 

organização está disposta a tolerar há interpolações entre os níveis 1 com 2, 3 com 4, e 4 com 

5. Kerzner (2015) acredita que na prática pode haver sobreposição dos últimos três níveis.  

O autor explica que os últimos três níveis podem funcionar de forma cíclica. No terceiro 

estágio de maturidade é proposto uma mitologia singular, no quaro estágio o modelo é 

comparado às metodologias utilizadas por outras empresas; no quinto estágio é realizado a 

atualização da metodologia seguindo os dados de boas práticas encontrado na quarto patamar 

gerando um novo modelo, retornando a etapa 3 novamente.  Contudo Kerzner (2015) ressalta 

que é muito raro a sobreposição dos níveis 2 e 3. 

Kezner (2015) rotula os riscos em 3 (três) níveis: 
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• Risco baixo: praticamente nenhum impacto na cultura corporativa, ou a cultura 

corporativa é dinâmica e prontamente aceita a mudança. 

• Risco médio: a organização reconhece que a mudança é necessária, mas pode não 

estar ciente do impacto da mudança. A subordinação a vários chefes seria um exemplo 

de risco médio. 

• Risco alto: os riscos altos ocorrem quando a organização reconhece que as mudanças 

resultantes da implementação do gerenciamento de projetos causarão uma mudança 

na cultura corporativa. Exemplos incluem a criação de metodologias, políticas, 

procedimentos de gerenciamento de projetos, bem como a descentralização da 

autoridade e da tomada de decisão.  

Como explicado anteriormente, o nível 3 apresenta alto risco, mas uma vez estando no 

nível três a mudança para os próximos níveis é natural, logo seus riscos são mais baixos, como 

pode ser conferido na tabela 2: 

 

 

Nível Descrição Grau de risco 

1 Linguagem comum Médio 

2 Processos comuns  Médio 

3 Metodologia singular  Alto 

4 Benchmarking Baixo 

5 Melhoria contínua Baixo 

Tabela 1- Graus de dificuldade dos cinco níveis de maturidade (fonte : Kerzner, 2015) 

 

2.4.5. CMMI 
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A primeira versão 1.0 do Capacity Maturity Model (CMM) foi desenvolvida pela 

parceria entre a Universidade Carnegie-Mellon com o System Engineering Institute, já 

mencionado anteriormente, em 1991.  

Diferentemente dos demais modelos, o CMM não descreve os passos para aprimorar a 

maturidade da empresa, apenas aponta quais processos são problemáticos que impedem o 

amadurecimento. 

O modelo oferece duas abordagens: 

• Continua:   focada nos processos organizacionais, estruturada para avalia-los e 

melhora-los, 

• Estágios: menos completa e complexa que a abordagem contínua pois analisa a 

maturidade a nível organizacional dividindo-a em 5 estágios distintos como pode 

ser conferido na tabela 3: 

 

Nível de maturidade Descrição 

1 Inicial 

2 Gerenciado 

3 Definido 

4 Qualitativamente gerenciado 

5 Otimizado 

Tabela 2 – Níveis de Maturidade CMMI (Fonte: Constantinescu and Iacob, 2007) 

É importante ressaltar que o modelo foi desenvolvido por gerenciadores de softwares 

para projetos e empresas da área, restringindo sua aplicabilidade em outros setores. 
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3. Metodologia 

 

 A seguir são descritos os aspectos metodológicos considerados na realização 

desse trabalho.  

 A metodologia escolhida será o estudo de caso a respeito da empresa de 

construção civil. Primeiramente, será realizado o estudo teórico pautado no PMBOK, artigos 

acadêmicos, livros, apostilas e páginas da internet, quando serão estudados os principais 

processos de cada área do conhecimento relacionados ao projeto e avaliada a maturidade de 

gerenciamento de projetos. O intuito final é realizar a aplicação de um modelo de maturidade 

em uma empresa do setor. 

 

 

A observação de temas a serem realizados foi iniciada pelo autor, junto a seu orientador, 

seguindo três preceitos. O primeiro foi pelo interesse profissional do autor, qual área dentro da 

engenharia que gostaria de fazer carreira; o outro preceito era de relevância ou impacto a alguma 

empresa; já a última variável a ser atendida era o acesso a informações e facilidade de 

comunicação com a empresa alvo do estudo de caso. 

A 
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Figura 4 – Estrutura metodológica (Elaborado pelo próprio autor) 

A pesquisa realizada antes da revisão de literatura visava atender os preceitos 

mencionados e compreender a situação de mercado da área de estudo. Uma vez visto haver 

impactos positivos com a realização do estudo, determinou-se o tema em maturidade de 

gerenciamentos de projetos numa empresa de engenharia civil. 

Determinado o tema, logo foi iniciado a revisão de literatura. Apesar de haver várias 

metodologias de gerenciamentos de projetos, foi decidido aprofundar no guia de melhores 

práticas do PMI, o Guia PMBOK, por sua ampla utilização e aplicabilidade em projetos de 

diversos setores da economia, além de já ter sido utilizado na graduação do autor. 

Após estudo sobre gerenciamento de projetos, abordando todas as áreas de 

conhecimento que o modelo propõe, iniciou-se o estudo de modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

O modelo selecionado foi o modelo Prado-MMGP, tendo algumas características como 

determinantes. A primeira característica de grande importância é o modelo ser de origem 

brasileira, adaptado ao ambiente gerencial ao qual a empresa alvo do estudo de caso se situa. 

Outra característica importante foi a ausência da necessidade de utilização de softwares 

específicos, como o caso do modelo OPM3, para sua aplicação. Finalmente, o questionário 

A 
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utilizado é de fácil aplicação e não demanda muito tempo para a alta gerencia da empresa 

selecionada para o estudo de caso.  

Como nota vale, ressaltar que o estudo do modelo CMMI foi realizado por seu 

pioneirismo, dando bases ideológicas e práticas para os demais modelos encontrados na 

literatura atual. 

Finalizada a revisão de literatura, será aplicado o estudo de caso, capítulo 4. O estudo 

de caso consiste em: 

• Estudar a empresa a ser aplicado modelo - Nessa etapa será estudada a organização, 

a história, porte, organograma, modo de trabalho, projetos finalizados e em 

execução. 

• Seleção da amostra - por se tratar de uma empresa com longa história no mercado, 

a maneira com a qual realiza seus projetos tende a ser alterar ao longo do tempo. O 

estudo pretende entender qual é a amostra que demonstra o real estágio de 

maturidade da empresa alvo. 

• Aplicação de questionário: O modelo Prado-MMGP se utiliza de um questionário 

de 40 questões, podendo sofrer alterações simples visando alinhamento com a 

linguagem do setor, ou mercado em que será aplicado.  

• Tratar e analisar dados: O tratamento de dados será realizado seguindo o modelo 

Prado-MMGP 

 

 A avaliação final de maturidade segue a seguinte formulação: 

 

𝐴𝐹𝑀 =
100 + ∑ 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑖5

𝑖=2

100
 

Equação 1 –Aferição Final de Maturidade  

O modelo Prado-MMGP subdivide os cinco patamares em seis subdivisões, facilitando 

a interpretação do resultado de maturidade, como pode ser visto na figura 5. 

Prado (2015), classificou as subdivisões da seguinte maneira: 

• Acima de 4,50: excelente 
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• Entre 4,00 e 4,50: ótima  

• Entre 3,20 e 4,00: boa  

• Entre 2,90 e 3,20: regular 

• Entre 1,80, e 2,90: fraca  

• Até 1,80: muito fraca  

 

 

Figura 5 - Subdivisão de maturidade (fonte- Prado,2015) 

Como pode ser visto na figura 5, os dois primeiros patamares são considerados zonas 

de conforto, pois a empresa ou setor avaliada atingiu grande eficácia em suas ações. 

Prado (2015), também classificou as aderências numericamente, tanto para cada nível 

quanto para cada competência, da seguinte escala: 

• Até 20 pontos: aderência muito fraca; 

• Até 40 pontos: aderência fraca 

• Até 75 pontos: aderência regular; 

• Até 90 pontos: aderência boa; 

• Até 100 pontos: aderência ótima. 

• Retorno a empresa alvo com diagnóstico de maturidade e proposta de 

implementação de GP. 
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4. Estudo de caso 

 

4.1. A empresa 

 

Empresa fundada em setembro de 2001, originalmente registrada como Campos do 

Amaral Engenharia e Construções Ltda. Em 2006, houve a entrada de dois novos sócios, 

alterando o nome para Moreno Ribeiro Arquitetura e Engenharia Ltda. 

A empresa atua nos setores hospitalar e de incorporação de edifícios residências, sendo 

atuante desde a concepção do projeto (escopo), até a entrega da obra (comissionamento), 

seguindo o modelo administrativo de preço de custo. 

O modelo de administração a preço de custo consiste em um grupo de adquirentes 

realizarem aportes financeiros periódicos custeando o valor despendido até o momento, 

acrescido de uma margem de administração. Vale a ressaltar que existe o modelo de construção, 

apesar de não ser utilizado pela empresa alvo do estudo, a preço fechado, onde todos os valores 

são previamente acertados entre a construtora e o cliente. 

A organização da empresa será apresentada, figura 6,  para melhorar visualização, de 

forma macro, demonstrando apenas as diretorias; posteriormente cada diretoria será detalhada; 

finalizando na apresentação do fluxo de informações da empresa estudada.  

 

4.1.1. Diretoria de Projetos 

 

O diretor de projetos é um arquiteto sênior responsável por realizar o contato inicial com 

o cliente discutindo as necessidades do projeto. Junto com sua equipe de apoio constituída por 

arquitetos e engenheiros apresentam o orçamento inicial de elaboração do projeto. 

Uma vez o orçamento aprovado, o contrato é assinado (termo de abertura do projeto) e 

iniciada a etapa elaboração do anteprojeto (escopo) a ser realizado. Essa fase só é concluída 

com o aval do cliente, portanto são realizadas quantas alterações forem necessárias.  
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Vale ressaltar, segundo informações fornecidas, cabe ao diretor de projetos a aprovação 

do projeto nos órgãos competentes. 

 

  

 

Figura 6- Macro organograma (fonte -  elaborado pelo autor) 

 

4.1.2. Diretoria de obras  

 

Essa diretoria é gerida por um engenheiro civil nível sênior responsável pela execução 

das obras (gerenciamento dos projetos). Para isso, a diretoria se organiza como mostrado na 

figura 7. 

Uma nova obra (projeto) só é iniciada após aprovação de todos os projetos nos órgãos 

competentes. 

A primeira tarefa a ser executada é a preparação do canteiro de obras, sempre reservando 

um espaço para o mestre de obra e o engenheiro encarregado realizem suas tarefas. 

Essas tarefas do encarregado consistem em monitorar diariamente o registro de presença 

dos colaboradores e informar a área recursos humanos, além de operar o controle das 

necessidades de materiais e equipamentos para a realização da obra. Uma vez verificadas as 

Conselho

Diretor de 
Projetos

Diretor de 
obras

Diretor 
administrativo
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necessidades, cabe a ele informar à gerencia de compras a lista de requisições, abrindo assim o 

processo de compras a ser descrito na seção “diretoria administrativa”. 

 

 

Figura 7 - Estrutura diretoria de obras (elaborado pelo autor) 

  

O recebimento de matérias é no local da obra, onde cabe ao encarregado aceitar o 

material e então enviar a nota fiscal emitida pelo fornecedor para o setor financeiro efetuar o 

pagamento na data acordada.  

 

4.1.3. Diretoria Administrativa 

 

A diretoria administrativa é responsável por três gerencias como pode ser visto na figura 

8: 

A diretoria administrativa opera tanto visando atender a empresa inteira, as diretorias de 

obras e projeto atendendo as necessidades cada obra, como o processo de controladoria. Ao 

receber a lista de requisições do encarregado pela obra, o setor de compras realiza a cotação 

Diretor de 
obras

Engenheiro 
encerregado

Obra A1

Mestre de 
Obras

Equipes

Terceirizados

Obra A2

Mestre de 
Obras

Equipes

Terceirizados

Obra An

Mestre de 
Obras

Equipes

Terceirizados
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juntos aos fornecedores, escolhendo uma das propostas emitindo a ordem de compra. Uma vez 

recebido o carregamento a nota então é enviada para o departamento financeiro para efetuar o 

pagamento. Também recebe a planilha de pontos dos empregados de cada obra para realizar os 

pagamentos de salários. 

 

Figura 8 - Diretoria admistrativa (elaborado pelo autor) 

Contudo, cabe também a essa diretoria organizar funções diárias do escritório, tanto o 

financeiro de cada obra quanto o financeiro global por exemplo. 

 

4.2. Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista pessoal com o diretor obras, uma 

vez que este é o responsável pela execução do projeto (obras). 

A entrevista foi dividida em três partes, a apresentação do conceito de maturidade em 

projetos, a explanação do modelo Prado-MMGP e finalizando respondendo o questionário do 

modelo. 

Diretor

Gerencia de recursos 
humanos

Gerencia financeira Gerencia de compras 
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Para se obter resultados fidedignos com a realidade da empresa do setor, o modelo deve 

ser estudado anteriormente, fazendo com que o entrevistado tenha de forma clara os critérios 

de escolha entre as alternativas. 

Ao longo da entrevista com o diretor do departamento de obras houve indagações sobre 

a operação detalhada da empresa para embasar as sugestões de melhoria ao final do projeto. 

A seguir serão apresentadas as perguntas do questionário e no mesmo parágrafo a 

alternativa “a”, pois esta alternativa ainda contém explicação do conteúdo e é referencial do 

cenário ideal que se encontra para a situação questionada. Salvo o caso de opção ser “a”, a 

opção escolhida será apresentada em parágrafo único. 

 

4.2.1. Nível 2- Conhecido: 

 

1. Em relação aos treinamentos internos e externos ocorridos nos últimos 12 meses, 

relacionados com aspectos básicos de gerenciamento de projetos, assinale a opção mais 

adequada: a) Diversos elementos do setor participaram de treinamentos nos últimos 12 meses. 

Os treinamentos abordaram aspectos ligados a áreas de conhecimentos e processos (tais como 

os padrões disponíveis, PMBOK, IPMA, Prince2, etc.) 

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

 

2. Em relação ao uso de softwares para gerenciamento de tempo (sequenciamento de 

tarefas, cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais adequada: a) Diversos profissionais do 

setor participaram de treinamento em software nos últimos 12 meses e o utilizaram em seus 

projetos. 

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

 

3. Em relação à experiência com o planejamento e controle de projetos, por elementos 

envolvidos com projetos no setor, podemos afirmar: a) Nos últimos 12 meses, diversos 

elementos do setor têm efetuado o planejamento, o acompanhamento e o encerramento de uma 
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quantidade razoável de projetos, baseando-se em padrões conhecidos (PMBOK, etc.) e em 

ferramentas computacionais (MS-Project, etc.). 

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

 

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

organização, da importância do assunto Gerenciamento de Projetos para agregar valor à 

organização, assinale a opção mais adequada: a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. 

Tem se observado, nos últimos 12 meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento 

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

congressos, cursos, etc. 

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

 

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

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

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, 

iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como 

reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc. 

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

 

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

organização da importância de se possuir um sistema informatizado para atender ao 

gerenciamento dos projetos, assinale a opção mais adequada: 

a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 

meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais 

como reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc. 

 

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

organização, da importância dos componentes da estrutura organizacional (Gerentes de Projeto, 

PMO, Comitês, Sponsor, etc.), escolha: a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem 
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se observado, nos últimos 12 meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do 

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

congressos, cursos, etc 

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

 

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

organização, da importância de os projetos do setor estejam rigorosamente alinhados com as 

estratégias e prioridades da organização, escolha: a) Este é um tema já consolidado ou em 

evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, iniciativas para o 

desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como reuniões para se 

discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc. 

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

 

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

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

negociação, comunicação, conflitos, etc.) escolha: a) Este é um tema já consolidado ou em 

evolução. Tem se observado, nos últimos 12 meses, iniciativas para o 

desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais como reuniões para se 

discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc. 

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

 

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

organização, da importância de se evoluir em competência técnica e contextual (ou seja, 

assuntos ligados ao produto, aos negócios, à estratégia da organização, seus clientes, etc.), 

escolha: a) Este é um tema já consolidado ou em evolução. Tem se observado, nos últimos 12 

meses, iniciativas para o desenvolvimento/aperfeiçoamento do entendimento do assunto, tais 

como reuniões para se discutir o assunto, participação em congressos, cursos, etc. 

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A. 
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4.2.2. Nível 3 – Padronizado 

 

1. Em relação ao uso de metodologia de gerenciamento de projetos por pessoas 

envolvidas com projetos, no setor, assinale a opção mais adequada: a) Existe uma metodologia 

contendo os processos e áreas de conhecimentos necessários e alinhados a algum dos padrões 

existentes (PMBOK, PRINCE2, IPMA, etc.). Ela diferencia projetos pelo tamanho (grande, 

médio e pequeno) e está em uso há mais de um ano.) 

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

 

2. Em relação à informatização dos processos para gerenciamento dos projetos, assinale 

a opção mais adequada: a) Existe um sistema, aparentemente completo, adequado e amigável. 

Ele contempla diferentes tamanhos de projetos e permite armazenar e consultar dados de 

projetos encerrados. Está em uso pelos principais envolvidos (que foram treinados) há mais de 

um ano. 

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

 

3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos desde (caso aplicáveis) o 

surgimento da ideia, os estudos técnicos, o estudo de viabilidade, as negociações, a aprovação 

do orçamento, a alocação de recursos, a implementação do projeto e uso, temos: a) Todos os 

processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados (tanto da ótica do 

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

aparentemente, completo e adequado e está em uso há mais de um ano. 

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

 

4. Em relação ao documento Plano do Projeto, que deve conter a abordagem para 

executar cada projeto em função de sua complexidade e também ser utilizado para monitorar o 

progresso do projeto e controlar variações, riscos e stakeholders, podemos afirmar: a) A criação 

deste documento demanda reuniões entre os principais envolvidos até a aprovação da baseline, 
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com suas metas para prazos, custos e indicadores de resultados (se aplicável). Este processo 

está em uso há mais de um ano e é bem aceito. 

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

 

5. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP ou PMO) ou suas 

variações, assinale a opção mais adequada: a) Está implantado. Suas funções foram 

identificadas, mapeadas e padronizadas e são utilizadas por seus membros, que possuem o 

treinamento necessário em GP. É bem aceito, está operando há mais de um ano e influencia 

positivamente os projetos do setor.  

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

 

6. Em relação ao uso de Comitês (ou sistemas executivos de monitoramento ou 

equivalentes) para acompanhamento dos projetos durante suas execuções, assinale a opção mais 

adequada: a) Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no 

andamento dos projetos sob seu acompanhamento. São bem aceitos e estão operando há mais 

de um ano. 

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

 

7. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, em reuniões efetuadas 

pelo gerente do projeto com sua equipe para atualizar o plano do projeto e tratar as exceções e 

os riscos, assinale a opção mais adequada: a) São realizadas reuniões periódicas que permitem 

que todos percebam o andamento do projeto. Os dados são coletados e comparados com a 

baseline. Em caso de desvio, contramedidas são implementadas. E feita análise de riscos. Está 

em uso há mais de um ano. 

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

 

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

para projetos em andamento temos: a) Os valores baseline são respeitados durante a vida de 

cada projeto e evitam-se alterações. Quando uma modificação é solicitada, rigorosos critérios 
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são utilizados para sua análise e aprovação. O modelo funciona adequadamente há mais de um 

ano. 

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

 

9. Com relação à definição de sucesso e à criação e uso de métricas para avaliação do 

sucesso dos projetos (ou seja, atingimento de metas: resultados obtidos, atraso, estouro de 

custos, performance, etc.), temos: a) Ao término de cada projeto é feita uma avaliação do 

sucesso e são analisadas as causas de não atingimento de metas. Periodicamente são efetuadas 

análises no Banco de Dados para identificar os principais fatores ofensores. Está em uso há 

mais de um ano. 

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

 

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

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

gerentes de projetos, PMO, etc.), temos: a) Foram identificadas as competências necessárias 

para cada grupo de profissionais e foii feito um levantamento envolvendo “Situação Atual” e 

“Situação Desejada”. Foi executado um Plano de Ação que apresentou resultados convincentes 

nos últimos 12 meses.  

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

4.2.3. Nível 4- Gerenciado  

 

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

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

externos (interfaces), assinale a opção mais adequada: a) Todas as principais anomalias foram 

identificadas e eliminadas (ou mitigadas) pelo estabelecimento de ações (contramedidas) para 

evitar que estas causas se repitam. Este cenário está em funcionamento com sucesso há mais de 

2 anos. 

c) A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item A. 
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2. Com relação ao sucesso da carteira de projetos do setor, envolvendo (se aplicável) os 

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

lucratividade, atrasos, custos, conformidade de escopo e qualidade, etc., temos: a) Foram 

estabelecidas metas, para o desempenho da carteira, para os diversos indicadores que são 

componentes da definição de sucesso (metas coerentes com o esperado para o nível 4 de 

maturidade). Estas metas têm sido atingidas nos últimos 2 anos.  

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

 

3. Em relação ao envolvimento da alta administração (ou seja, as chefias superiores que 

têm alguma influência nos projetos do setor) com o assunto “Gerenciamento de Projetos”, 

assinale a opção mais adequada: 

 a) Nos últimos dois anos tem havido um adequado envolvimento da alta administração 

com o assunto, participando dos comitês e acompanhando “de perto” os projetos estratégicos. 

Ela possui o conhecimento adequado, têm atitudes firmes e estimula o tema GP. 

 

4. Em um ambiente de boa governança temos eficiência e eficácia devido à correta 

estrutura organizacional. Ademais, os principais envolvidos são competentes, pró-ativos e 

utilizam corretamente os recursos disponíveis (processos, ferramentas, etc.). Escolha: a) Existe 

boa governança no setor. As decisões certas são tomadas na hora certa, pela pessoa certa e 

produzem os resultados certos e esperados. Isto vem ocorrendo há mais de dois anos. 

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

 

5. Em relação à Melhoria Contínua, praticada por meio de controle e medição das 

dimensões da governança de projetos (metodologia, informatização, estrutura organizacional, 

competências e alinhamento estratégico) temos: a) Existe um sistema pelo qual tais assuntos 

são periodicamente avaliados e os aspectos que mostram fragilidade ou inadequabilidade são 

discutidos e melhorados. É bem aceito e praticado pelos principais envolvidos há mais de 2 

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

 

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

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

opção mais adequada: a) Existe um Sistema de Avaliação dos gerentes de projetos, pelo qual 

se estabelecem metas e, ao final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, 9 

eventualmente, obter bônus pelo desempenho. O sistema funciona com sucesso há pelo menos 

2 anos. 

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

 

7. Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos gerentes de projetos do setor, com 

ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, motivação, etc.), 

assinale a opção mais adequada: a) Praticamente todos os gerentes passaram por um amplo 

programa de capacitação em relacionamentos humanos. O programa está funcionando com 

sucesso há pelo menos dois anos e sempre apresenta novos treinamentos. 

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

 

8. Em relação ao estímulo para a constante capacitação e para a obtenção de certificação 

(PMP, IPMA, PRINCE2, etc.) pelos gerentes de projetos e elementos do PMO, assinale a opção 

mais adequada: a) Existe uma política para estimular os profissionais a se capacitarem 

continuamente e a obter uma certificação. Está em funcionamento há mais de dois anos com 

bons resultados e uma quantidade adequada de profissionais já obteve certificação. 

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

 

9. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 

organização (ou com o Planejamento Estratégico), assinale a opção mais adequada: a) Na etapa 

de criação de cada projeto (Business Case ou Plano do Negócio) é feita uma avaliação dos 

resultados/benefícios a serem agregados pelo projeto, os quais devem estar claramente 

relacionados com as metas das Estratégias. Funciona há 2 anos. 
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b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A. 

 

10. Com relação à competência em aspectos técnicos pela equipe responsável pela 

criação e implementação do produto (bem, serviço ou resultado), nos últimos dois anos, 

podemos afirmar: a) Todos os envolvidos são altamente competentes nesta área, o que 

contribuiu para que retrabalhos e perdas caíssem para patamares quase nulos. 

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

 

4.2.4. Nível 5-Otimizado 

 

1. Um dos mais importantes pilares da otimização é a inovação tecnológica e de 

processos por permitir saltos de qualidade e eficiência. Escolha a melhor opção que descreve o 

cenário de inovação no setor: a) O tema deixou de ser tabu e houve significativa evolução no 

aspecto inovação que permitiu visualizar os produtos e processos sob novos prismas. Nos dois 

últimos anos, ocorreram diversas iniciativas inovadoras com resultados totalmente 

compensadores.  

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

 

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

planejamento e acompanhamento de prazos e/ou custos e/ou escopo, podemos afirmar que: a) 

A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes aspectos 

que tem permitido significativas otimizações nas durações / custos / escopo dos projetos. A 

equipe domina algumas técnicas, tais como ágil/Enxuta (Agile/Lean).  

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

 

3. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe na 

gestão das partes envolvidas (stakeholders) e gestão de riscos, podemos afirmar que: a) A 

equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo nestes aspectos que 
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tem permitido que os projetos avancem “sem nenhum susto”. A equipe domina aspectos de 

complexidade estrutural, tal como pensamento sistêmico (system thinking).  

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

 

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

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

a) A equipe tem demonstrado domínio tão expressivo nestes aspectos, incluindo (se aplicável) 

avanços na tecnologia, VIPs - Value Improving Practices, etc., que têm permitido significativas 

otimizações nas características técnicas do produto sendo criado.  

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

 

 5. Com relação ao sistema informatizado: a) Está em uso há mais de 2 anos um amplo 

sistema que aborda todas as etapas desde a ideia inicial (ou oportunidade ou necessidade) até a 

entrega do produto para uso. Ele inclui gestão de portfólio e de programas (se aplicáveis) e 

projetos encerrados.  

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

 

6. Em relação ao histórico de projetos já encerrados (Gestão do Conhecimento), no que 

toca aos aspectos (caso aplicáveis): Avaliação dos Resultados Obtidos; Dados do 

Gerenciamento; Lições Aprendidas; Melhores Práticas, etc., podemos afirmar que: a) Está 

disponível, há mais de dois anos, um banco de dados de ótima qualidade. O sistema está em 

uso pelos principais envolvidos para evitar erros do passado e otimizar o planejamento, a 

execução e o encerramento dos novos projetos. 

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

 

7. Em relação à estrutura organizacional existente (projetizada / matricial forte, 

balanceada ou fraca / funcional), envolvendo, de um lado a organização e do outro, os Gerentes 

de Projetos e o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), escolha: a) A estrutura 

existente é perfeitamente adequada, foi otimizada e funciona de forma totalmente convincente 
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há, pelo menos, 2 anos. O relacionamento entre os envolvidos citados é muito claro e eficiente. 

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

8. Em relação à capacidade dos principais envolvidos com projetos do setor em 

competência comportamental (negociação, liderança, conflitos, motivação, etc.), assinale a 

opção mais adequada: a) Os envolvidos atingiram um patamar de excelência neste tema, 

demonstrando, inclusive, fortes habilidades em assuntos como Inteligência Emocional, 

Pensamento Sistêmico, Prontidão Congnitiva, etc.  

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

 

9. Em relação ao entendimento, dos principais envolvidos, sobre o contexto da 

organização (seus negócios, suas estratégias, seus processos, sua estrutura organizacional, seus 

clientes, etc.), temos: a) Existe um alto entendimento destes aspectos que são levados em conta 

no planejamento e execução de projetos de forma que os produtos entregues (bens, serviços ou 

resultados) realmente estejam à altura da organização.  

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

 

10. Em relação ao clima existente no setor, relativamente a gerenciamento de projetos, 

assinale a opção mais adequada: a) O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo 

natural e necessário" há, pelo menos, dois anos. Os projetos são alinhados com as estratégias e 

a execução ocorre sem interrupção, em clima de baixo stress, baixo ruído e alto nível de sucesso.  

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

4.3. Análise  

 

Tendo as alternativas sendo escolhidas, pode-se apurar os dados segundo os critérios do 

modelo de maturidade Prado-MMGP 

A primeira análise a ser feita é a pontuação visando averiguar o patamar de 

gerenciamento que a empresa se encontra. 
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As respostas das perguntas relacionadas ao nível 2, foram distribuídas como tendo a 

opção “a” sendo escolhida uma única vez; e as alternativas “b” e “c”, 5 e 4 vezes 

respectivamente, obtendo pontuação geral nesse nível de 61 pontos. 

Para as perguntas relacionadas ao nível 3, obteve-se 5 escolhas por alternativas “b” e 

“c” cada, totalizando a pontuação total nesse nível de 55 pontos. 

O nível 4, apresenta o padrão de respostas idêntico ao nível 2, ou seja, uma alternativa 

“a”, 5 alternativas “b” e 4 alternativas “c”; obtendo a pontuação de 61 pontos. Já as respostas 

do nível 5 foram todas assinaladas com alternativa “e”, logo não houve pontuação nesse nível. 

Vale salientar que o nível 5 há apenas as alternativas “a” e “e”, ou seja, soma 10 ou 0 pontos. 

 

𝐴𝐹𝑀 =
100 + 61 + 55 + 61

100
= 2,77 

Equação 2: Apuração do resultado 

A Moreno Ribeiro apresenta AFM - aferição final de maturidade - de 2,77, o que leva a 

interpretação de a empresa ter forte aderência ao nível 2 e razoável aderência ao nível 3; contudo 

o que pode ser percebido é que a empresa não tem aderência dominante a nenhum dos quatro 

primeiros níveis, tendo pontuações próximas nos três níveis (61 no nível 2, 55 no nível 3 e 61 

no nível 4). 

As proximidades das pontuações obtidas em cada nível, junto com a entrevista realizada 

com o diretor de obras, permitem interpretar que há tentativas isoladas de aprimoramento no 

sistema de trabalho dos projetos, principalmente na diretoria de obras por ser responsável direta 

pela execução do portfólio, porém há baixa adesão do departamento inteiro, acarretando em 

fracasso nas mudanças propostas. 

As aderências às competências necessárias para o modelo de Prado podem ser 

visualizadas na figura 10. 

Além das aderências a cada nível de maturidade serem bastante semelhantes, mesmo 

perfil se encontra ao analisar os resultados em relação as dimensões, sendo regular em todas, 

acima de 40%, contudo há dois resultados de 41%, os mais baixos, e o mais alto de 48%. Os 

espectros de valor apresentado nas dimensões levam a interpretação de apesar de se encontrar 

em regular, a ausência de ações estruturadas de melhoria deve acarretar, em médio a longo 
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prazo, no declínio de alguns dos pilares do gerenciamento de projetos chegando ao patamar de 

fraca aderência.  

 

Figura 9 – Pontuação de cada nível de maturidade 

 

 

Figura 10 - Gráfico de Aderência às Dimensões 
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O modelo Prado-MMGP deve preenchido através do website 

http://www.maturityresearch.com/, onde é possível ter acesso a pesquisas a nível nacional sobre 

maturidade de gerenciamento de projetos, podendo tanto comparar tanto à perspectiva global, 

quanto estratificada em “mudanças organizacionais”, “indústria da construção”, “tecnologia da 

informação (software)” e “desenvolvimento de novos produtos” junto a “pesquisa e 

desenvolvimento”. A área da “indústria de construção” ainda é fragmentada em outras seis - 

incorporação imobiliária; Serviços (construção industrial, construção pesada) para clientes do 

setor privado; obras públicas e de infraestrutura (inclusive construção pesada) para clientes do 

setor público; gerenciamento para clientes externos público ou privado; engenharia (design); e 

montagem de máquinas e equipamentos).  

Para comparação serão utilizados a apuração da pesquisa realizada em 2014, tendo a 

participação global de 415 profissionais de gerenciamentos de projetos e dados a respeito de 

7.885 projetos. Em incorporação imobiliária são 14 respondentes. O comparativo entre as 

maturidades segue na figura 11. 

 

Figura 11 -  comparativo entre resultados obtidos (Elaborado pelo próprio autor) 

Contudo, há alguns pontos falhos notados durante a entrevista realizada e em analise da 

estrutura hierárquica. A falta de diretrizes estratégicas e comando centralizado, permite o 

colaborador recorrer a ajuda do sócio ou diretor que lhe melhor convier na ocorrência de um 

problema ou necessidade de algum pleito, não necessariamente atendendo a diretriz estratégica 
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da empresa, reduzindo tanto a eficiência operacional quanto adesão de planos de reformulação 

do trabalho. 

 Para Prado (2015) o resultado do diagnóstico é o ponto de partida para as mudanças 

necessárias à busca por excelência em GP, contudo é necessário analisar como serão realizadas 

as mudanças a partir dos fatores internos e externos da empresa, se há cenário favorável ou não 

ao investimento a ciência de projetos.  

Para esse parecer serão realizados estudos do cenário externo a empresa, como a 

perspectiva de mercado, além observações de forças propulsoras ou impeditivas internas que 

possam vir a comprometer a execução das sugestões propostas. 

O primeiro ponto a ser analisado é a perspectiva externa. Desde o segundo semestre de 

2014, o setor de construção civil sofre com consequências da crise financeira brasileira. 

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Industria os empresários do setor 

apresentam desde novembro de 2014 expectativas de retração. Pontuações abaixo de 50 pontos 

significa retração de atividade e do emprego em comparação ao mês anterior. 

Com a atividade industrial em constante retração é natural o empresário ser receoso a 

altos investimentos com retornos incertos, preferindo posterga-los ao momento de retomada de 

atividade.  

A análise interna, cultural, foi realizada através de anotações realizadas durante 

entrevista com o diretor de obras quando era indagado sobre os processos de gestão de obras. 

Constatou-se alguns pontos pertinente a implementação, foi afirmado que já se investiu em 

treinamentos sobre planejamento e apesar de a equipe demonstrar boa retenção do 

conhecimento transmitido, há baixa implantação do conteúdo na rotina da empresa. 

Esse cenário pode ter duas causas. A primeira é resistência a mudanças das operações 

por demais colaboradores, ora acreditando que a nova operação não trará benefícios, apensa 

dificuldades e empecilhos ao atual modus operandi, ora seja acreditar que a empresa tem bom 

desempenho operacional e não considerar que são necessárias melhorias nos processos. A outra 

opção é de o esforço descoordenado, isso ocorreria na escolha inadequada do profissional a 

realizar o curso pretendido, dificultando a utilização prática do conhecimento na função lhe 
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atribuída.

 

Figura 12 - índice de expectativa com relação a novos empreendimentos e serviços Brasil - Pequeno porte 

difusão 

Logo as sugestões a serem propostas devem ser precisas e de grande impacto na 

organização. 
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5. Conclusão e recomendação 

 

A pesquisa tinha como principal objetivo compreender como uma empresa de pequeno e 

médio porte de construção predial aplica os conhecimentos de gerenciamentos de projetos em 

seus empreendimentos. 

O trabalho foi divido em quatro partes, a introdução explanando as motivações, delimitando 

a pesquisa e seus objetivos; a revisão bibliográfica elucidando o vasto campo de gerenciamento 

de projetos e apresentando brevemente algumas metodologias de medição da maturidade. 

Tendo esses conhecimentos apresentado, então foi estruturado a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no estudo de caso. A quarta e última parte foi a aplicação do modelo Prado-MMGP 

em uma empresa de médio porte de engenharia civil atuante na área de edificações residenciais, 

comerciais e hospitalar.   

Ao longo da introdução algumas perguntas iniciais foram levantadas: a gestão dos projetos 

segue a estrutura de guias ou metodologias de grandes intuições (PMI, IPMA e OGC) ou houve 

elaboração de sistema próprio. Outro ponto levantado foi o grau de comprometimento com o 

sistema implementado, representado através do estudo de maturidade em gerenciamento de 

projetos. 

Para a elaboração da metodologia foi decidido referência conjunto de melhores práticas 

segundo o PMI - Guia de Boas Práticas PMBOK – devido sua ampla aplicação e 

representatividade do instituto. O modelo de avalição de maturidade escolhida foi a Modelo de 

Maturidade em Gerenciamento de Projetos de Darci Prado – Prado-MMGP- por se tratar de um 

modelo robusto, abrangente e simples aplicação.  

A execução do modelo Prado-MMGP permite avaliar sete diferentes competências 

relacionadas a projetos, auxiliando o planejamento estratégico adequado para implementar 

melhorias. Durante a execução do estudo constatou que as competências também estão ligadas 

diretamente ao profissional de gerenciamento de projetos e podem servir de guia para o 

aprimoramento pessoal dos profissionais da área. Podendo ser tema de estudos futuros. 

Os objetivos voltados ao autor foram alcançados. A teoria e a aplicação do conceito de 

maturidade de gerenciamento de projetos foram compreendidas, possibilitando realizar 

sugestões de melhoria no caso estudo. 
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Para que a empresa possa evoluir em escala de maturidade é necessário apoio da alta 

direção.  

A primeira sugestão é o estudo de potenciais ganhos de mercado ao atuar em contratos a 

preços fechados. Consolidando o planejamento e controle de projetos, os riscos são 

minimizados, previstos e controlados, permitindo assim a precificação precisa. Para o cliente 

final, comprar um projeto com custo, prazo e qualidade definidos, traz mais segurança e 

conforto. Os custos intermediários passam a ser irrelevantes em sua ótica, sendo absorvidos 

pela empresa. Isto traria maior atratividade e competitividade comercial para empresa e 

provocaria o desenvolvimento contínuo de procedimentos mais eficientes e eficazes. 

A outra sugestão é focar no planejamento estratégico visando melhorias operacionais. 

Deverá ser realizado pelo departamento de recursos humanos o engajamento de todos os 

colaboradores da empresa no projeto, incluindo a alta direção. Os recursos humanos teriam de 

atuar visando atenuar os problemas culturais citados na seção 4.3 (desrespeito a cadeia 

hierárquica na ocorrência de um problema e baixa implantação dos processos de gestão) e 

demonstrar que os ganhos da empresa são de todos, não somente dos acionistas. Também cabe 

a esse departamento estruturar cursos certificantes para o diretor de obras e os engenheiros de 

obras objetivando implementar o PMO como a metodologia que melhor se adapta ao contexto 

de construção civil. 
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