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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar o nível de maturidade em gestão
de projetos do setor de engenharia de uma indústria nacional e seu índice de
desempenho. Sabe-se que existe relação entre níveis de maturidade e o
desempenho de projetos; entretanto, em um ambiente específico e com múltiplos
projetos industriais, esta relação pode ser diferente. Com base nesta hipótese, esta
pesquisa busca relacionar o nível de maturidade em gestão de projetos da empresa
analisada ao índice de sucesso de seus projetos por meio da identificação e
aplicação do modelo de maturidade mais adequado para o setor de engenharia da
companhia, e a utilização de uma técnica sólida para a determinação do índice de
desempenho dos projetos, que especificamente são controlados com base no guia
PMBOK. Para isso, foram estudados métodos e ferramentas já propostas pela
literatura. Com base no estudo, foi empreendido um conjunto de práticas, as quais
foram aplicadas em um estudo de caso único. As principais contribuições são: a
comparação dos modelos estudados e a proposição de um conjunto de práticas
híbridas para a determinação do nível de maturidade e índice de sucesso em
projetos, considerando-se a dualidade da percepção dos respondentes da amostra e
o histórico de resultados. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem
qualitativa e quantitativa, e utiliza o método de estudo de caso.
Palavras Chaves: Gestão de Projetos; Maturidade; Indicadores de desempenho.

ABSTRACT
Identification of the maturity level in project management and the relationship
between this and the success rate: case study
This research aims to identify the level of maturity in project management in
the engineering sector of a national industry and its performance index. It is known
that there is a relationship between maturity levels and project performance;
however, in a specific environment and with multiple industrial projects, this
relationship may be different. Based on this hypothesis, this research seeks to relate
the company's project management maturity level analyzed to the success rate of its
projects through the identification and application of the most appropriate maturity
model for the company's engineering sector, and its use of a solid technique for
determining the performance index of projects, which are specifically controlled
based on the PMBOK guide. For this, methodologies and tools already proposed in
the literature were studied. Based on the study, a set of practices was undertaken,
which were applied in a single case study. The main contributions of this are: the
comparison of the studied models and the proposition of a set of hybrid practices to
determine the level of maturity and success rate in projects, considering the duality of
the perception of the sample respondents and the history of results . The research is
applied in nature, with a qualitative and quantitative approach, and uses the case
study method.
Keywords: Project Management; Maturity; Performance indicators.
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1

INTRODUÇÃO
Este capítulo fornece uma visão geral da pesquisa, considerando-se a

motivação para a sua realização, seu objetivo principal e objetivos específicos, a
estrutura e as delimitações do trabalho.
1.1 Contextualização e Justificativa
As organizações buscam cada vez mais obter excelência em suas operações
com ações estratégicas voltadas a reduções de custos. Parte fundamental deste
processo de evolução é a gestão de projetos.
Em empresas que se dedicam predominantemente a atividades industriais, os
padrões e as rotinas são essenciais para o negócio, e os projetos são realizados
para desenvolver novas tecnologias, serviços ou implementar novos sistemas
operacionais e administrativos (MAXIMIANO, 2016). Na atualidade, é possível
gerenciar atividades repetitivas e recorrentes de forma rápida e eficaz com base em
padrões históricos e métodos consagrados, porém um dos principais desafios é
identificar o nível de maturidade dessas operações.
No caso do gerenciamento de projetos, a maturidade é relacionada à
capacidade de uma organização gerenciar seus projetos com sucesso, e
intuitivamente existe uma relação entre amadurecimento e sucesso (PRADO, 2015).
Em seu estudo realizado para diferentes categorias de projetos, Archibald (2003)
apresenta a relação entre o nível de maturidade e o sucesso, conforme indicado na
Figura 1.
Figura 1 – Níveis de maturidade e sucesso

Fonte: Archibald (2003)
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Comprovou-se, assim, a relação positiva e direta entre a maturidade e o
sucesso, e a relação inversa entre maturidade e fracasso. A Figura mostra que as
organizações classificadas como nível 1 possuem um nível de sucesso de 60%, ou
seja, 60% de seus projetos são bem-sucedidos. Outra interpretação para o mesmo
gráfico é que, se uma organização está classificada como nível 4, existe uma
expectativa de que seu nível de sucesso seja próximo de 80%. Diferentes curvas de
categorias distintas de projetos têm aspectos em comum, como, por exemplo, ao
atingir o nível 5, o índice de sucesso aproxima-se de 100%, e para valores
circunjacentes de 4, cerca de 80%.
Levando em consideração a importância da análise de maturidade em gestão
de projetos de uma organização para identificação do seu nível de aderência às
boas práticas, este trabalho tem como objetivo identificar o nível de maturidade da
empresa estudada e os índices de sucesso por meio do modelo e das ferramentas
constantes da literatura que melhor se aderem ao seu ambiente. Os modelos de
análise de maturidade permitem a aplicação em áreas das organizações, nas quais
se tem uma carteira de projetos e provavelmente um PMO (Project Management
Office).
A motivação para a pesquisa tem origem na experiência prática do autor
como membro do escritório de gerenciamento de projetos que, ao participar do
acompanhamento do portfólio da organização, identificou que, mesmo com a
realização de ações para a melhoria da gestão, os resultados continuaram a
demonstrar o mesmo histórico de desvios relacionados a prazo e custo.

1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é identificar a relação entre o nível de
maturidade do setor de engenharia de uma organização e o sucesso dos seus
projetos realizados, procurando-se, dessa forma, demonstrar a aplicabilidade de
modelos de avaliação de maturidade e indicadores de sucesso em setores
específicos de indústrias brasileiras. Os objetivos específicos deste trabalho são:
• Apresentar a evolução da gestão de projetos até sua fase de estudos que
enfatiza a gestão da organização;
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• Apresentar os principais modelos de análise de maturidade em gestão de
projetos;
• Apresentar o conceito de análise do valor agregado como ferramenta para
avaliar e medir o desempenho dos projetos da organização;
• Selecionar uma metodologia para a realização da análise de maturidade de
acordo com o perfil da empresa estudada e a aplicação de ferramenta para
definir os principais indicadores de desempenho.

1.3 Estrutura do trabalho
No capítulo 1 – Introdução, apresentou-se a contextualização do problema, os
objetivos, a estrutura do trabalho e as limitações da pesquisa.
No capítulo 2 – Pesquisa bibliográfica, disserta-se de modo geral a evolução
do gerenciamento de projetos até sua fase atual voltada à organização, discorrendo
sobre o conceito de maturidade e os principais modelos para aplicação. Descrevese, então, a importância da ferramenta de análise do valor agregado e seus
principais indicadores de desempenho em projetos.
No capítulo 3 – Método, descreve a aplicação no ambiente estudado, as
principais características do ambiente, tipologia do estudo, sua população e amostra.
No capítulo 4 – Estudo de caso, aplica-se o método e apresenta-se os
resultados da análise de maturidade e avaliação dos projetos determinados,
realizando-se, dessa maneira, as discussões dos resultados individuais.
No capítulo 5 – Conclusão, são apresentadas as conclusões finais, a análise
da relação maturidade e o sucesso de projetos, além de sugestões para futuros
trabalhos.

1.4 Limitações da Pesquisa
a) Por se tratar de um estudo de caso, esta pesquisa possui limitações
referentes à aplicação e à utilização de seus resultados;
b) A abordagem proposta neste estudo foi criada para um ambiente corporativo
de gestão de projetos tradicional de estrutura matricial. Deste modo, a
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aplicação para ambientes de gestão ágil com estruturas organizacionais
diferentes, não poderá ser realizada sem as devidas modificações;
c) Para este estudo, foi definida apenas a avaliação do setor de engenharia;
todavia, os demais setores da empresa não foram considerados. Toda a
pesquisa, inclusive coleta de dados, foi realizada internamente.
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2

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
As próximas seções são dedicadas à fundamentação teórica necessária para

contextualizar o ambiente de desenvolvimento desta pesquisa.
2.1 Gestão de Projetos
A gestão de projetos consiste na administração de um determinado projeto,
sendo ele finito, com um início e um fim. Segundo Kerzner (2020), para
compreender-se o que é gestão de projetos, é importante primeiramente entender o
que é definido como um projeto.
Segundo Maximiano (2016), a palavra projeto pode ser usada com vários
sentidos: intenção, ideal, esboço, desenho e até mesmo a concepção física de um
objeto.
Para o autor, considera-se que um projeto é a sequência de atividades
programadas com compromisso de fornecer um resultado que produz mudanças,
como:
• empreendimento ou esforço planejado, que deverá entregar um resultado
singular;
• orientação de maneira benéfica;
• definição por objetivos de ordem quantitativa e qualitativa;
• realização por recursos organizados de forma também singular;
• dentro de restrições de prazo e custo (TURNER, 2008).

“Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos,
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de
cumprir os seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado
através da aplicação e integração apropriadas dos processos de
gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O
gerenciamento de projetos permite que a organização execute
projetos de forma eficaz e eficiente.” (PMI, 2017, p.10)

2.1.1 A evolução do gerenciamento de projetos
O campo da gestão de projetos evolui continuamente. O primeiro grande
impulso que esse campo recebeu, para tornar-se a disciplina que é na atualidade,
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originou-se dos conceitos e técnicas desenvolvidos pela indústria aeroespacial. Até
hoje, a herança do programa espacial estadunidense mantém-se como uma das
principais raízes da administração de projetos (MAXIMIANO, 2016).
Em 1965, um grupo de pessoas fundou a IMSA (International Management
Systems Association), com gestão independente de empresas e oficialmente
localizada na Suíça. A ideia surgiu de um encontro entre profissionais europeus que
se reuniram para discutir os benefícios da utilização do Critical Path Method (CPM)
em grandes projetos com patrocinadores internacionais, sendo alterado em 1996
seu nome para International Project Management Association (IPMA), como é
conhecido até hoje. Em 1969, um grupo de profissionais em gestão de projetos da
Nasa reuniu-se para discutir as melhores práticas e, assim, surgiu o Project
Management Institute (PMI), fundado no mesmo ano na cidade da Filadélfia,
Pensilvânia, Estados Unidos. Ambos foram originários do setor aeroespacial, e no
início de suas criações abordavam principalmente as áreas de gestão de tempo,
custos e qualidade.
No início da década de 60, do século XX, o gerenciamento de projetos foi
formalizado como ciência. As organizações de diferentes ramos começaram a
enxergar o benefício do trabalho organizado através de conhecimentos de projetos e
da necessidade da interação de diferentes departamentos e profissões (TORREÃO,
2005). A gestão de projetos possui três fases marcantes:
• Fase 1 – Projetos Tradicionais, entre 1961 e 1990, em que se considera
principalmente os aspectos de prazo, custos e qualidade;
• Fase 2 – Projetos Modernos a partir de 1990, marcado pela disseminação do
PMBOK – Guia de Gerenciamento de Projetos do Project Management
Institute (PMI), com publicações em 1996, 2000, 2004, 2008, que enfatizam a
satisfação do cliente e equipe de projetos;
• Fase 3 – Foco na organização e não no projeto, iniciada no final da década de
90, do século passado, sobrepõe-se à segunda, concentrando seus esforços
no desenvolvimento de competências e da maturidade em gerenciamento de
projetos.

22

A disciplina de gerência de projetos em nível organizacional é competência
fundamental para a realização das estratégias corporativas, por intermédio da
contínua entrega de projetos bem-sucedidos (SCHLICHTER, 2001).
A gestão de projetos atualmente encontra-se em um novo estágio, com o
surgimento de novas abordagens baseadas em críticas feitas à teoria tradicional. As
metodologias ágeis têm como vertente principal o conjunto de princípios e valores
propostos em um documento denominado manifesto ágil. Dentre essas abordagens,
estão aquelas voltadas para a experimentação controlada comum em ambientes de
desenvolvimento de novos produtos com alto grau de incerteza. Criadas em 2001
por um grupo de trabalho denominado Agile Manifesto, tem o enfoque nos
resultados do negócio, com abordagem gerencial flexível, variável e adaptativa,
priorizando a interação e comunicação com os membros da equipe de trabalho.
Smith (2007), um dos pioneiros na discussão da aplicação dessa abordagem no
desenvolvimento de novos produtos, utiliza o termo “flexível” em vez de “ágil” ao
mencionar essa abordagem diferenciada proveniente da área de tecnologia. A
tendência de utilização é pela abordagem denominada híbrida em que se combina
as vantagens e corrige as deficiências de ambos modelos (tradicional e ágil).
“Têm como objetivo maximizar o desempenho do projeto e do
produto, proporcionar um equilíbrio entre previsibilidade e
flexibilidade, reduzir os riscos e aumentar a inovação, para entregar
melhores resultados de negócio e valor agregado para o cliente.”
(Conforto et al., 2015, p. 12)

Os sistemas informatizados de gestão de projetos acompanharam esta
evolução, e são atualmente ferramentas fundamentais para o monitoramento e
controle de projetos, permitindo-se, assim, o acompanhamento mais rápido e uma
capacidade de resposta a mudanças mais veloz. Sua principal vantagem é
proporcionar a análise de todos os projetos da empresa de maneira uniforme e
parametrizada.

2.2 Maturidade em gerenciamento de projetos
Segundo o PMI (2003), a maturidade em gerenciamento de projetos pode ser
definida como o nível no qual a organização encontra-se em relação à prática e à
gestão organizacional de seus projetos, considerando-se suas aplicações de
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conhecimento, habilidades e técnicas específicas. Para Kerzner (2005), a
maturidade em gestão de projetos é a implementação de uma metodologia padrão e
processos de acompanhamento, de tal forma que exista uma alta probabilidade de
sucesso repetitivamente. Porém, a utilização de metodologias de gerenciamento de
projeto por um longo período não define uma organização como nível alto de
maturidade ou com um alto nível de gestão (PRADO, 2018).
A maturidade compreende dois aspectos: em primeiro lugar, o caminho de
desenvolvimento para obtê-la e, em segundo, o seu estado que, por sua vez, pode
ser medido. A maturidade no setor de uma empresa pode ser descrita como um
estado ou nível de capacidade, alcançado por meio de uma série de processos
subjacentes, e compreende desde a estrutura inicial até uma unidade organizacional
mais avançada.
As empresas desejam ter excelência no gerenciamento de projetos, mas nem
todas reconhecem que o processo para obtenção do sucesso passa pela realização
de um planejamento estratégico eficaz voltado para a maturidade. Para obtenção de
um grau mais elevado de maturidade, a organização deve utilizar-se de um modelo
para obtenção de sua situação atual e realização do plano de ação para determinar
níveis melhores de atuação (KERZNER, 2013).
A ascensão de estudos e elaboração de diversos modelos de avaliação de
maturidade em gestão com foco na organização, e não apenas em projeto, iniciouse na década de 90. Nessa época, diversos modelos foram criados, conforme
destaca Rabechini (2005). São vários os modelos de maturidade em gerenciamento
de projetos, sendo estes os mais difundidos:
• Capability Maturity Model (CMM) (HUMPHREY, 1989; PAULK et al., 1995);
• Project Management Maturity Model (PMMM) (KERZNER, 2001);
• Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) (PMI, 2003);
• Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Projetos (MMGP) (PRADO,
2008).
A seguir, as principais características dos modelos citados anteriormente,
escolhidos com base em sua aplicação e na relevância que apresentam no tema de
gestão de projetos.
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2.2.1 Modelos de Maturidade
2.2.1.1

Capability Maturity Model (CMM)

Em novembro de 1986, o Instituto de Engenharia de Software (SEI), com a
assistência da Mitre Corporation, começou a desenvolver a estrutura de maturidade
do processo, que ajudaria as organizações a melhorar seus processos de software
(PAULK et al, 1993). O Capability Maturity Model (CMM) foi desenvolvido para
estabelecer um padrão de qualidade para os softwares desenvolvidos para as forças
armadas estadunidenses.
O CMM é a base para uma construção sistemática de um conjunto de
ferramentas, que inclui a utilização de um questionário de maturidade, e o modelo
possui cinco níveis de maturidade, começando do estágio inicial (Nível 1) até o nível
de mais maturidade denominado Otimização (Nível 5). Cada nível de maturidade
possui áreas-chave de processos que o identificam. Os níveis são determinados de
acordo com suas principais características e, segundo Dooley et al. (2001) e Paulk et
al. (1993), podem ser assim definidos:
• Nível 1 – Inicial: O processo de software é caracterizado como inicial e
ocasionalmente até mesmo caótico. Não há sinergia entre os projetos
de desenvolvimento, e o sucesso do trabalho depende simplesmente
do esforço realizado;
• Nível 2 – Repetível: Os processos básicos de GP (Gestão de Projetos)
são

estabelecidos

para

acompanhar

o

custo,

o

prazo

e

a

funcionalidade. Esforços e ações podem ser replicados, com alguma
consistência, em vários projetos com aplicações similares;
• Nível 3 – Definido: O processo de software, tanto para atividades de
gestão como para a engenharia, está documentado, padronizado e
integrado num processo padrão para a organização. Todos os projetos
utilizam uma versão aprovada e adaptada do processo de software
padrão da organização para o desenvolvimento e manutenção de
software, assumindo, assim, um grau ainda maior de coerência,
repetição e, em certo sentido, de previsibilidade;
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• Nível 4 – Gerenciado: Várias medidas de desempenho do processo de
software e da qualidade do produto são coletadas e usadas para
monitorizar o desempenho do processo. Dados de múltiplos projetos
são coletados e analisados, ocorrendo algumas ações corretivas;
• Nível 5 – Otimizado: A melhoria contínua do processo é ativada por
meio de um feedback quantitativo do processo. As medidas internas do
desempenho de um processo são monitoradas para possíveis ações
corretivas. Uma visão multiprojeto torna-se parte integrante de uma
estratégia de melhoria de qualidade.
Exceto para o Nível 1, cada nível de maturidade é decomposto em vários KPA
(Key Performance Area) que indicam as áreas em que uma organização deve
concentrar-se para melhorar seu processo de software, característica do modelo
CMM. As principais áreas de processos identificam os problemas que deverão ser
abordados para atingir um nível maior de maturidade. A Figura 2 ilustra os níveis de
maturidade do modelo CMM com seus principais processos.

Figura 2 – Níveis de maturidade modelo CMM

Fonte: Adaptado de Paul etal. (1993)
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As avaliações de capacidade concentram-se em identificar, dentro do prazo e
do orçamento, os riscos associados a um determinado processo ou ao contrato para
identificação do resultado de alta qualidade do software. Conforme estruturado pelo
CMM, poderá ser utilizado para identificar os riscos na seleção de um determinado
contratante e possibilitar avaliações nos contratos existentes, a fim de ocorrer
monitoramento do desempenho, e com a intenção de identificar melhorias no
processo de software do contratante.
Desde a criação do CMM, o SEI já publicou diversos módulos, com cinco
tipos: Software Engineering CMM, People CMM, Software Acquisition CMM,
Systems Engineering CMM, Integrated Product and Process Development CMM
(CHENG; CHANG; KUO, 2011). O CMM tornou-se a principal referência para o
desenvolvimento dos demais modelos e de suas variações.

2.2.1.2

Project Management Maturity Model (PMMM)

PMMM (Project Management Maturity Model) surgiu como uma extensão do
modelo CMM para a gestão de projetos. O modelo, que possui cinco níveis distintos
de maturidade, composto a partir do relacionamento das áreas de conhecimento do
Guia PMBOK, foi apresentado por Kerzner em 2001. Os cinco níveis, semelhantes
aos dos modelos SEI são descritos com base em suas características originárias e
demonstrados a seguir (KERZNER, 2005).
Nível 1 – Processo Inicial: Embora haja um reconhecimento de que o
gerenciamento de projetos e processos existam, não há práticas ou padrões
estabelecidos, e gerentes de projeto individuais não possuem responsabilidade por
quaisquer padrões de processo.
Nível

2

–

Processo

estruturado

e

padrões:

Muitos

processos

de

gerenciamento de projetos existem dentro da organização, mas não são
considerados padrões organizacionais. A gestão funcional está envolvida na gestão
de projetos maiores e mais visíveis, e estes são normalmente executados de forma
sistemática.
Nível 3 – Padrões Organizacionais e Processo Institucionalizado: Todos os
processos de gerenciamento de projetos estão implementados e estabelecidos como
padrões organizacionais. Esses processos envolvem clientes internos como
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membros ativos e integrantes da equipe do projeto. Quase todos os projetos usam
esses processos com exceção mínima, e a gestão institucionalizou os processos e
padrões com documentação formal.
Especificamente no Nível 3, os processos deverão tornar-se adaptáveis às
características de cada projeto. Uma organização não poderá, portanto, aplicar
cegamente todos os processos igualmente a todos os projetos. Deve-se levar, dessa
forma, em consideração as diferenças entre eles.
Nível 4 – Processo Gerenciado: Os projetos são gerenciados levando em
consideração como foram planejados no passado e o que é esperado para o futuro.
A gestão usa métricas de eficiência e eficácia para tomar decisões sobre um projeto,
e compreende os impactos deste sobre outros. Todos os projetos, mudanças e
problemas são avaliados com base em métricas de estimativas de custo e
estimativas de linha de base. As informações do projeto são integradas com outros
sistemas corporativos para otimizar as decisões de negócios.
Nível 5 – Processo de Otimização: Os processos estão em vigor e são usados
ativamente para melhorar as atividades de gerenciamento de projetos. As lições
aprendidas são regularmente examinadas e usadas para melhorar os processos, os
padrões e a documentação de gerenciamento de projetos. A gestão e a organização
estão focadas não apenas na gestão eficaz dos projetos, mas também na melhoria
contínua.
Segundo Kerzner (2005), a maturidade tem seu início verdadeiramente a
partir do nível 3 que, conforme sua descrição demonstra, ocorre quando se busca
uma metodologia única de gestão de projetos para a organização. Para a
implementação de uma metodologia única, considera-se um ciclo de cinco fases,
conforme Quadro 1.
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Quadro 1 – Ciclo de fases PMMM

Etapa em que observa se existe o reconhecimento ou não da
importância do gerenciamento de projetos para a empresa.

Fase 1

Embrionária

Fase 2

Executivo

A gerência executiva aceita a importância da gestão de projetos.
Esta aceitação é determinada a partir do entendimento do
significado de gestão de projetos e visível apoio.

Fase 3

Gerente de
área

Significa o apoio deste nível de gerenciamento na implantação da
gestão de projetos e no seu comprometimento, implicando-se,
dessa maneira, na busca de capacitação com treinamentos.

Fase 4

Fase 5

Há a disseminação da metodologia de gerenciamento de projetos
pela empresa, promovendo-se o reconhecimento da importância
Crescimento
dos processos de gerenciamento nas atividades fins e nas
funções da empresa.

Maturidade

Quando é desenvolvido um sistema formal de gerenciamento e
controle integrado de prazos e custos de projetos, cria-se um
programa oficial de capacitação na empresa.

Fonte: Kerzner (2005).

Para a verificação do terceiro nível de maturidade em diante, Kerzner (2005)
propõe a aplicação de um questionário de vinte questões estruturadas para
determinação da fase correspondente.

2.2.1.3

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

O PMI, no final de 2003, liberou seu modelo de maturidade denominado
OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) e, em 2013, divulgou
sua atualização (versão 3). O modelo desenvolvido pelo PMI foi realizado por meio
de contribuições voluntárias mundiais de profissionais e consultores de gestão de
projetos em diversos setores, envolvendo quase 800 consultores de 35 países
durante seis anos (PRADO, 2015). O modelo define processos de conhecimento,
avaliação e melhoria para as práticas de gerenciamento de projetos, programas e
portfólio. O OPM3 é organizado em três domínios de gerenciamento, conforme
demonstrado na Figura 3.
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Figura 3 – Representação dos domínios OPM3

Fonte: Adaptado de PMI (2013).

Para a avaliação do grau de maturidade da organização, o modelo propõe
também a aplicação de um questionário. Entretanto, ao contrário de outros modelos
de maturidade, o OPM3 não atribui ou define um nível de maturidade para a
organização. No modelo, a maturidade é avaliada e relatada com percentuais de
aderência das melhores práticas em suas quatro dimensões, e estas são
demonstradas a seguir, conforme PMI (2013):

1. Dimensão “Estágio de melhoria de processos”:
• Padronização;
• Medição;
• Controle;
• Melhoria Contínua.
2. Dimensão “Domínios”:
• Projetos;
• Programas;
• Portfólio.
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3. Dimensão “Progressão das Capacitações Incrementais”;
4. Dimensão “Associação aos Processos de Gerenciamento dos Padrões do
PMI”.

Por meio dos resultados a serem encontrados, considerando-se as
dimensões e os domínios apresentados, é possível verificar na Figura 4 a relação
entre eles (a seta sinaliza para uma maior maturidade).

Figura 4 – Estágios e Domínios

Fonte: Prado (2015).

O questionário de avaliação de maturidade é constituído por 120 perguntas
com as opções de resposta simples, “Sim” ou “Não”. São distribuídas da seguinte
forma (PMI, 2013):
• 42 perguntas relacionadas aos processos do guia de gerenciamento de
projetos (PMBOK);
• 39 perguntas relacionadas aos processos descritos no guia de gerenciamento
de programas;
• 9 perguntas relacionadas aos processos descritos no guia de gerenciamento
de portfólio.

31

Todos os guias citados pelo método são publicações do PMI, considerandose suas atualizações e banco de dados de melhores práticas. Cada pergunta é
subdivida em 4 partes (estágios) para avaliação, tornando o questionário extenso
com 480 perguntas. As etapas são demonstradas a seguir:
• Padronização;
• Medição;
• Controle;
• Melhoria Contínua.

Para a realização e obtenção dos resultados da avaliação, será necessária a
utilização de software pago, em que o sistema deverá apresentar, de forma gráfica e
descritiva, o diagnóstico do ambiente analisado.

2.2.1.4

Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Projetos (MMGP)

Prado (2015) descreve que o modelo MMGP (Modelo de Maturidade em
Gerenciamento de Projetos) foi criado para auxiliar as equipes de gestão de projetos
a avaliar o estágio de maturidade das organizações, além de sugerir um plano de
crescimento. O modelo é baseado em experiências adquiridas em consultorias
realizadas em dezenas de organizações brasileiras e os resultados encontrados são
condizentes com o que se obtém com um diagnóstico profundo. Podendo ser
aplicado na organização como um todo, ou em apenas setores específicos, o
modelo está estruturado em 7 dimensões e 5 níveis. Prado (2015) apresenta as
dimensões, que compõem o modelo, em forma de um templo grego. Seu propósito é
ilustrar a importância das dimensões (Figura 5). Estão descritas a seguir:
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Figura 5 – As dimensões do modelo MMGP

Fonte: Prado (2015).

1. Competência em gerenciamento de projetos, programas e portfólio
Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos deverão ser
competentes (conhecimento + experiência) em relação aos aspectos de
gerenciamento de projetos, tal como apresentados no guia PMBOK do PMI ou no
manual ICB (IPMA Competence Baseline) da IPMA (International Project
Management Association). O nível de competência requerido dependerá
evidentemente da função exercida por cada um.
2. Competência comportamental;
Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos deverão ser
competentes

(conhecimento

+

experiência)

em

relação

aos

aspectos

comportamentais (liderança, organização, motivação, negociação, entre outros).
O nível de competência requerido dependerá, portanto, da função exercida.
3. Competência técnica e contextual
Os principais envolvidos com gerenciamento de projetos deverão ser
competentes (conhecimentos + experiência) em relação aos aspectos técnicos
relacionados ao produto (bem, serviço ou resultado). Será criado, assim, como
com aspectos da organização (finanças, seu modelo produtivo/distribuído, seus
negócios e outros). O nível de competência requerido dependerá, no entanto, da
função exercida.

33

4. Uso de metodologia (processos)
Deverá existir uma metodologia adequada a gerenciamento de projetos,
envolvendo todo o ciclo que necessitará ser acompanhado. Eventualmente isso
significará não somente a fase de implementação, mas também a de Business
Case.
5. Uso de informatização (ferramentas)
Os aspectos relevantes da metodologia deverão estar informatizados, e o
sistema ser de fácil uso, além de permitir a tomada de decisões corretas no
momento correto. Eventualmente todo o ciclo iniciado pela ideia ou pela
necessidade deverá ser informatizado.
6. Uso de adequada estrutura organizacional;
Uma adequada estrutura organizacional deverá estar em uso, tanto para o
Business Case como para a implementação. Para o caso da implementação,
geralmente essa estrutura envolve gerentes de projetos, PMO, Sponsor e
comitês. A estrutura organizacional deverá normatizar a relação de autoridade e
poder entre os gerentes de projetos e as diversas áreas da organização
envolvidas com os projetos.
7. Alinhamento estratégico
Os projetos executados no setor estão totalmente alinhadas às 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.
Os níveis e suas principais características são descritos por Prado (2015)
como:
Nível 1 – Inicial: os projetos são executados na base da intuição, da boa
vontade ou do melhor esforço individual;
Nível 2 – Conhecido: conhecimento introdutório de gestão de projetos; uso
introdutório de ferramentas para sequenciamento de atividades e iniciativas isoladas
para o planejamento e controle de projetos;
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Nível 3 – Padronizado: deverá existir uma plataforma padronizada para
gerenciamento de projetos, e esta estar em uso pelos principais envolvidos há mais
de um ano, período em que se poderá utilizar todos os processos da metodologia
(início, meio e fim) em uma quantidade significativa de projetos;
Nível 4 – Gerenciado: Eliminação (ou mitigação) das anomalias que
atrapalham o sucesso dos projetos;
Nível 5 – Otimizado: este nível representa a situação em que a plataforma de
gestão de projetos não somente funciona e gera resultados como também foi
otimizada pela prática da melhoria contínua e inovação tecnológica e de processos;

Figura 6 – Dimensões e níveis de maturidade

Fonte: Prado, 2015

Pode-se verificar (Figura 6) que a cada degrau em que se avança, a
organização assume uma postura mais comprometida com esse tipo de abordagem
gerencial. Além disso, o modelo é permeado por sete dimensões de análise que,
com os níveis, pode-se verificar possibilidades reais que vão de um estágio inicial,
no qual a gestão de projetos ocorre de forma desestruturada por meio da boa
vontade dos funcionários, até um nível de otimização da gestão, no qual se busca a
melhoria contínua e consistente da gestão dos projetos organizacionais. A relação
entre dimensões e níveis de maturidade são expostas por Prado (2015) no Quadro
2.
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Quadro 2 – Relacionamento, dimensões e níveis de maturidade

Fonte: (Prado, 2015)

O modelo MMGP contempla as principais características de cada nível
relacionado ao seu aspecto e ao índice de sucesso (Quadro 3), o que facilitam a
mensuração e descrição de pontos críticos e positivos.

Quadro 3 – Relacionamento entre características e níveis de maturidade

Fonte: (Prado, 2008)
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O fluxo para aplicação do modelo em sua totalidade poderá ser visualizado na
Figura 7, e tem os objetivos de simplificar a visualização das ações e demonstrar a
clareza do modelo.

Figura 7 – Fluxo de aplicação do modelo de maturidade MMGP

Fonte: Adaptado de Prado (2015).

As características principais do questionário são:
• Único documento com 40 perguntas;
• Atualização contínua e disponibilização gratuita via Internet;
• Demonstra o resultado da avaliação em três partes: Avaliação final da
maturidade, aderência aos níveis e aderência às dimensões.

37

2.2.2 Análise comparativa dos modelos de maturidade
A escolha de um modelo adequado contribuirá para a permanência e
institucionalização da gestão de projetos, pois, com a realização da avaliação de
maturidade, os modelos trazem geralmente consigo um plano de melhorias ou um
framework a ser desenvolvido após essa fase de análise (SILVA, 2011). A análise
será importante para conhecer os modelos como um todo e, a partir de parâmetros
específicos, conseguir comparar suas funções e relações.
A seguir, o comparativo (Quadro 4) adaptado de Silva (2011) com os
principais parâmetros qualitativos dos modelos abordados anteriormente. Estes
atendem às características da organização, e o quadro tem a finalidade de facilitar a
tomada de decisão quanto à definição do modelo a ser aplicado com base nos
critérios e planejamento estratégico da organização.

Quadro 4 – Principais parâmetros dos modelos apresentados
Matriz\Modelo
Refere-se a
um padrão
Sistema de
avaliação
Escopo do
modelo
Fatores
considerados
pelo modelo

Considera a
estratégia da
organização
Considera a
cultura
organizacional
Identifica
forças e
fraquezas

CMM

PMI-OPM3

PMMM

Prado-MMGP

PMBOK (PMI)

PMBOK (PMI)

Níveis (1-5)

Níveis (1-4)

PMBOK
(PMI)
Níveis (1-5)

Aderente ao
PMBOK (PMI)
Níveis (1-5)

Processo de
Software
Capabilidade do
processo, Metas,
Implementação da
institucionalização
e infraestrutura ou
atividades

Gestão de
Projetos
Metodologias,
fatores de RH,
apoio a
projetos,
alinhamento
estratégico,
aprendizado
organizacional

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Gestão de
Gestão de
Projetos
Projetos
Metodologias,
Competências
cultura,
técnicas,
processos
metodologia,
informatização,
integrados,
estrutura
treinamento e
organizacional,
educação e
competências
apoio a
comportamentais
liderança.
e contextuais,
alinhamento com
estratégias
Sim
Sim
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Aplicabilidade
Mediana
e utilização
Sugere
Sim
alternativa
para melhorias
Adaptabilidade
Baixa
a novas
condições
Possibilita
Não
Benchmark
com empresas
brasileiras
Fonte: Adaptado de Silva (2011).

Mediana

Mediana

Simples

Sim

Sim

Sim

Média

Alta

Média

Não

Não

Sim

O modelo a ser selecionado para medir a maturidade em gerenciamento de
projetos deverá demonstrar um caminho lógico para o desenvolvimento e contribuir
com o planejamento estratégico da organização e seu ambiente envolvido
(CRAWFORD et al., 2006).

2.2.3 Relação entre maturidade e indicadores de desempenho no Brasil
Archibald e Prado (2018) realizaram, no ano de 2017, entre os meses de
setembro a dezembro, uma pesquisa de maturidade em gestão de projetos com o
intuito de identificar a relação direta entre maturidade e os indicadores de
desempenho em organizações brasileiras. O estudo teve a participação de 301
profissionais e 42 empresas. Por se tratar de uma pesquisa em que são feitas
estratificações e analisadas amostras de diferentes tamanhos, estas possuem
diferentes representatividades. Assim, se o total de respondentes para uma
determinada amostra é alto, é também alta a representatividade dos dados
referentes

àquela

quantidade

de

respondentes.

A

interpretação

da

representatividade dos dados é totalmente regida pela estatística.
Na análise dos dados específicos de empresas particulares (Iniciativa
Privada), Archibald e Prado (2018), apresentam na pesquisa o resultado geral de
toda a população participante o nível 2,56 para a maturidade das organizações por
meio da metodologia MMGP, conforme ilustrado na Figura 8 ,e seus indicadores de
desempenho: sucesso, atraso, estouro de custos e execução do escopo.
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Demonstração efetuada em percentuais. Conforme metodologia, o nível 5
(otimizado) é a classificação máxima apresentada.
Figura 8 – Distribuição percentual nos níveis de maturidade de empresas privadas

Fonte: Archibald e Prado (2018).

•

Índice de Sucesso:
Sucesso Total: 52,7%
Sucesso Parcial: 33,5%
Fracasso: 13,8%

•

Atraso médio: 21,6%

•

Estouro de custo médio: 12,3%

•

Execução média do escopo: 75,9%

•

Composição média da carteira de projetos:
Quantidade média de projetos: 20
Duração média de cada projeto: 11 meses

Os resultados de Archibald e Prado (2018) referente a análise dos dados
fornecidos por 223 profissionais de empresas privadas, públicas e terceiro setor. Os
dados fornecidos são oriundos de um total de 4.460 projetos.
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Estes estão em conformidade com as classificações e as características de
desempenho definidas no Quadro 5:
Quadro 5 – Classificações e características de desempenho de projetos
TIPO

CARACTERÍSTICAS

Um projeto bem-sucedido é aquele que atingiu a meta. Isto geralmente
significa que foi concluído e produziu as entregas, os resultados e os
SUCESSO benefícios esperados. Os principais envolvidos, então, ficaram plenamente
TOTAL
satisfeitos. Além disso, espera-se que o projeto tenha sido encerrado dentro
das exigências previstas para prazo, custo, escopo e qualidade (pequenas
diferenças podem ser aceitas dependendo do tipo de projeto).
O projeto foi concluído, mas não produziu todos os resultados e benefícios
esperados. Existe uma significativa insatisfação entre os principais
SUCESSO
envolvidos. Além disso, provavelmente algumas das exigências previstas
PARCIAL
para prazo, custo, escopo e qualidade foram significativamente piores que
os desejados.
Existe uma enorme insatisfação entre os principais envolvidos ou porque o
projeto não foi concluído, não atendeu às expectativas dos principais
FRACASSO
envolvidos ou ainda algumas das exigências previstas para prazo, custo,
escopo e qualidade ficaram em patamares absolutamente inaceitáveis.
Fonte: Archibald e Prado (2018).

Os dados do relatório (Figura 9) demonstram direta relação entre a
maturidade e os indicadores de desempenho quando analisada toda a população da
pesquisa.

Figura 9 – Níveis de maturidade e sucesso em empresas privadas 2017

Fonte: Archibald e Prado (2018).
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Pode-se

afirmar

que,

independentemente

da

categoria

de

projetos

executados em seu setor, se a maturidade atual está acima de 4, o nível de sucesso
provavelmente estará acima de 80%. De modo geral, Archibald e Prado (2018)
descrevem as principais relações entre a maturidade e o desempenho, reforçando
que quanto maior a maturidade:
• Maior o sucesso total e menor o fracasso;
• Menor o atraso;
• Menor o estouro de custos;
• Maior o percentual de execução do escopo previsto.
A pesquisa brasileira teve o intuito de identificar os níveis de maturidade para
o País e sua evolução ao longo dos anos e, por isso, tem como principal
característica a heterogeneidade. Isso deve ser compreendido da seguinte maneira:
os dados são oriundos de diferentes tipos de organizações, categorias de projetos,
ramos de negócios, tamanho das organizações e localização (ARCHIBALD e
PRADO, 2018).
Devido à variação de categorias de projetos, áreas de negócios e tipos de
clientes, não foi possível identificar os resultados específicos para os projetos de
engenharia.
Uma das principais dificuldades está no monitoramento e no controle dos
resultados obtidos com os projetos, itens de extrema importância para avaliação das
características de sucesso. Esta avaliação é, quer seja pelos resultados finais ou por
aqueles parciais (durante sua execução) nos prazos, custos, qualidade, escopo,
riscos e outros, fundamental para estabelecer-se indicadores confiáveis (VARGAS,
2018).
A técnica na qual seu princípio baseia-se, justamente na inter-relação entre
custos, prazos e escopo, elementos que figuram em todas as áreas de atuação do
Gerente de Projetos, é a Análise de Valor Agregado (ou Earned Value Analysis –
EVA), comumente apontada como uma das mais importantes e poderosas técnicas
de controle dentro da administração de projetos.
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2.3 Análise do valor agregado
A técnica do Valor Agregado (EVM Earned Value Management ou AVA,
Análise de Valor Agregado) é um método que integra as medidas do escopo, custo e
tempo para auxiliar a equipe de gerenciamento a avaliar e medir o desempenho e
progresso do projeto. Baseada no princípio da “Administração Científica” (início do
século XX) originou-se nas atividades industriais dos EUA e começou, assim, a ser
utilizado de maneira formal e padronizada, a partir da década de 60 pela força aérea
estadunidense.
Na época de sua criação, o C/SCSC tornou-se obrigatório para todos os
contratos e projetos das forças armadas dos Estados Unidos. Isto, por um lado,
ajudou a difundir o conceito de valor agregado, mas por outro, a sua imposição,
aliada à grande burocracia gerada, acabou estigmatizando o seu uso e
possibilitando que o método fosse visto como um mero meio de reportar-se ao
cliente e não como uma ferramenta realmente útil para o controle dos projetos
(FLEMMING e KOPPELMAN, 2010).
A Análise do Valor Agregado é uma métrica precisa do desempenho físico do
trabalho em comparação a um plano detalhado de resultados de custos e de
cronograma para um determinado projeto (VANHOUCKE, 2009; FLEMING e
KOPPELMAN, 2000). O método utilizado compara o valor do trabalho finalizado com
o aporte original reservado no orçamento, integrando o baseline (linha de base) do
escopo ao baseline dos custos e também àquele do cronograma, com o objetivo de
elaborar o baseline de medição do desempenho e avaliar o seu progresso (PMI,
2013).
O Método de análise do valor agregado abordado neste trabalho vai ao
encontro do guia do conhecimento em gerenciamento de projetos – Guia PMBOK
(PMI, 2017). Esta é a principal referência para a gestão de projetos na organização
estudada, facilitando-se, dessa forma, sua aplicação e seu atendimento aos critérios
necessários.
Em sua sexta revisão, o guia PMBOK incluiu os conceitos de análise do valor
agregado ao longo de suas áreas de conhecimento como ferramenta aplicável na
gestão dos processos, fator determinante para a viabilização do uso da ferramenta
como meio para análise do desempenho dos projetos.
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O conceito difere um pouco da prática genérica que se pode encontrar nas
empresas, que consiste na simples comparação entre o que foi gasto e o que se
planejava gastar, sem levar em consideração o quanto foi produzido ou realizado.
Na medida em que a complexidade do que se está controlando aumenta, surge, no
entanto, a necessidade de avaliar também o efetivo valor que foi agregado sobre a
produção ou serviço (OLIVEIRA, 2003).
Segundo Fleming e Koppelman (2010), o método do valor agregado permite a
identificação precoce de desvios do planejamento, permitindo-se, assim, uma
projeção de resultados para a finalização do projeto e da recuperação dos
resultados.
A análise do valor agregado (AVA) é uma metodologia de gestão para
integração do âmbito, plano de trabalho e recursos do projeto, com a finalidade de
medir de forma objetiva o seu desempenho e o seu progresso, permitindo ainda a
previsão de resultados (PMI, 2011). A utilização da AVA segue as práticas de gestão
de projeto, conforme o guia PMBOK. A Figura 10 ilustra o processo genérico de
utilização em um projeto.

Figura 10 – Processo da Análise de Valor Agregado

Fonte: Adaptado de PMI (2011).
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O controle do projeto concentra-se principalmente no monitoramento, sendo
um processo com o objetivo de manter o desempenho do trabalho e os resultados
dentro de uma faixa de tolerância especificada do plano de trabalho (PMI, 2011).
Segundo Vargas (2018), é fundamental a diferenciação da qualidade e da
abrangência dos dados disponíveis, utilizando-se o Valor Agregado, se comparado
com a análise tradicional. Da mesma forma, Brandon (1998) já afirmava que o
modelo tradicional não consegue sugerir uma projeção clara sobre os custos e os
prazos finais do projeto, o que, por intermédio do valor agregado, é determinado de
maneira direta com a utilização dos principais parâmetros e dos índices de
desempenho.

2.3.1 Principais Parâmetros da Análise de Valor Agregado
Os parâmetros que formam os pilares para a aplicação do método têm suas
nomenclaturas oriundas de um critério elaborado pelo Departamento de Defesa
Estadunidense (DoD – Department of Defense). Este critério, denominado C/SCSC
(Cost/Schedule Control Systems Criteria), era formado por um conjunto de 35 regras
que incluíam o conceito de valor agregado, balizavam o controle dos projetos e
regiam a apresentação dos respectivos relatórios e resultados (FLEMING e
KOPPELMAN, 2010). As nomenclaturas dos principais parâmetros atualmente são
descritas em inglês, devido à origem. Serão associadas posteriormente às suas
traduções para as demais definições.

•

BAC – Budget at Completion (Valor Total do Orçamento);

•

BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled (Custo Orçado do Trabalho
Planejado – também conhecido como Valor Planejado);

•

ACWP – Actual Cost of Work Performed (Custo Real do Trabalho Realizado);

•

EAC – Estimate at Completion (Valor Total Estimado para os Custos Finais do
Projeto);

•

BCWP – Budgeted Cost of Work Performed (Custo Orçado do Trabalho
Realizado,

também

conhecido

como

Valor

Agregado).
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Com estes parâmetros, e alguns cálculos, poderá ser obtido uma série de
informações sobre o projeto: a sua situação atual, o seu histórico e projeções futuras
sobre custos e prazos (OLIVEIRA, 2003). Esses termos poderão ser visualizados na
Figura 11 e definidos com mais detalhes a seguir de acordo com o grupo de dados.

Figura 11 – Análise do Valor Agregado

Fonte: Vargas (2018).

A Curva S (BCWS ou COTA) representa o custo planejado acumulado ao
longo do tempo do projeto. Essa é a linha de base do projeto, e é em relação a ela
que o desempenho será mensurado. Seu ponto final é o valor planejado, construído
até o fim do projeto, e seu valor máximo, alcançado na data final deste, que
corresponde ao orçamento total planejado ou ao orçamento no término (BAC ou
OAT).
Acima dessa curva, temos a de custos reais (ACWP ou CRTR),
representando os aqueles incorridos e acumulados ao longo do projeto. Abaixo, a
curva de valor agregado (BCWP ou COTR), foco desse trabalho, demonstrando a
evolução das entregas do projeto em relação ao que estava planejado.
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2.3.2 Orçamento, Custos Reais e Valor Agregado
• BCWS, VP ou COTA (Valor Planejado ou custo orçado do trabalho
agendado):
O orçamento autorizado é atribuído ao trabalho agendado, também conhecido
como custo orçado para trabalho programado (BCWS). O Valor Planejado poderá
ser relatado para o trabalho acumulado até o momento ou para um período de
relatório específico. Também poderá ser conhecido como custo orçado para o
trabalho agendado (COTA). Deverá ser calculado como os custos de linha de base
divididos em fases e acumulados até a data de status, proveniente do orçamento
(VARGAS, 2018).

• BCWP, VA ou COTR (Valor Agregado ou custo orçado do trabalho realizado):
É a medida do trabalho executado, expressa em termos de orçamento
aprovado para esse trabalho. O valor ganho poderá ser relatado para o acumulado
até a data ou para um período de relatório específico. Também poderá ser
conhecido como custo orçado para trabalho executado (BCWP) (PMI, 2011).

• ACWP, CR ou CRTR (Custo real ou custo real do trabalho realizado):
É o custo realizado incorrido no trabalho executado em uma atividade durante
um período específico.
Os três parâmetros são determinantes para as análises e a correlação de
seus resultados. Na Figura 12, um exemplo dos resultados ao longo do tempo para
um determinado projeto:
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Figura 12 – VP, VA e CR ao longo do tempo

Fonte: Vargas (2018).

2.3.3 Variação de Custos e Prazos
São utilizados para descrever as variações entre os parâmetros BCWS,
BCWP e ACWP, descritos a seguir e ilustrados posteriormente na Figura 13.

• VC ou CV (Variação de Custo ou Cost Variance)
O CV é um indicador de desempenho em termos de custos de um projeto.
Seu resultado é a diferença entre o Valor Agregado (EV) e o custo real (AC):

O valor positivo do cálculo de CV indica que o custo do trabalho está acima
do valor realmente gasto. Por outro lado, se o resultado for negativo, o custo do
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trabalho estará abaixo do realmente gasto, o que indicará a possibilidade de o
projeto ser concluído com um orçamento maior do que o previsto, se essa tendência
for mantida.
• VA ou SV (variação do prazo ou Scheduled Variance)
É a diferença, em termos de custo, entre o Valor Agregado (COTR) e a
agenda de linha de base (COTA). Se a VA for positiva, o Projeto estará abaixo em
termos de custo; se negativa, estará acima em termos de custo (VARGAS, 2018).

• TV (variação de tempo ou Time Variance)
É a diferença, em termos de tempo, entre o previsto pelo projeto e o
realizado. Encontra-se graficamente pela projeção da curva de BCWS e BCWP em
intersecção com a data em que BCWS agrega o mesmo valor de BCWP. (VARGAS,
2018).
Figura 13 – AVA com as determinações de CV, SV e TV

Fonte: Vargas (2018).
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2.3.4 Índices de Desempenho
• SPI ou IDP (índice de desempenho de prazos)
O índice de desempenho do cronograma (SPI) indica como a equipe do
projeto está trabalhando em comparação à linha de base. O SPI é calculado
dividindo-se o valor agregado (EV, COTR ou BCWP) pelo planejado (VP, COTA ou
BCWS).

A avaliação do SPI, assim como o CPI, é feita comparando-se seu resultado
ao índice “1”:
•

SPI < 1 indica que o cronograma do projeto está atrasado em relação ao
previsto inicialmente;

•

SPI = 1 indica que o cronograma do projeto está conforme o previsto
inicialmente;

•

SPI > 1 indica que o cronograma do projeto está adiantado em relação ao
previsto inicialmente;

• CPI ou IDC (índice de desempenho de custos)
O CPI mede a eficiência de custo como a equipe está usando seus recursos.
É determinado dividindo o valor agregado (EV, COTR ou BCWP) pelo custo real
(AC, CRTR ou ACWP) e um dos indicadores mais claros da eficiência de custo de
um projeto.
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• TCPI ou IDAC (índice de desempenho a concluir)
O TCPI é uma medida comparativa. Compara o trabalho concluído ao
orçamento necessário até o momento para completar o trabalho restante. Os dados
TCPI podem ser usados como a base para uma discussão que visa a explorar se o
desempenho exigido é real e alcançável.

2.3.5 Terminologia para orçamentos e projeções
Segundo Vargas (2018), ao se tratar do orçamento final e das estimativas e
projeções relacionadas ao custo final do projeto, têm-se os seguintes índices:

• BC ou OAT (orçamento ao término)
É o orçamento do projeto ou custo da linha de base (custo total previsto das
atividades e do projeto.
• EAC ou EAT (estimativa ao término)
É a previsão de custos no final da atividade e do projeto, inclui os custos reais
incorridos (ACWP) e os valores restantes estimados (ETC).
• VAC ou VAT (variação ao término)
É a variação entre o orçamento e a estimativa ao término, diferença entre o
custo orçado (BAC) e o custo projetado final (EAC).
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2.3.6 A Análise de Valor Agregado e a sua importância nos indicadores
Com os indicadores da análise de valor agregado, é possível determinar com
clareza o diagnóstico do projeto. Os indicadores ajudam a determinar tanto o
presente quanto sua projeção.
Os indicadores forneceram um sistema de alerta precoce que permitiu aos
responsáveis do projeto tempo suficiente para fazer correções de direção e
pequenas intervenções. As métricas enfatizam a prevenção, identificando e
resolvendo problemas mais cedo, e podem funcionar como gatilhos de risco de
modo o impacto dos riscos posteriores poder ser minimizado, se forem utilizados
históricos e lições aprendidas. Os benefícios de usar essas métricas tornaram-se
claros. Conforme os anos e de acordo com Kerzner (2013), seus ganhos são:
• Exibição precisa do status do projeto;
• Identificação precoce e precisa de tendências;
• Identificação precoce e precisa de problemas;
• Determinação razoável da saúde do projeto;
• Uma fonte de informações críticas para o controle de projetos;
• Base para correções de curso.

Ainda seguindo o viés de Kerzner (2013), o uso prolongado dessas métricas
demonstrou a ocorrência de boas práticas pela equipe de trabalho, assim dispostas:
• Planejamento rigoroso do trabalho a ser executado para concluir o
projeto;
• Boa estimativa de tempo, mão de obra e custos;
• Comunicação clara do escopo das tarefas necessárias;
• Orçamento disciplinado e autorização de despesas;
• Contabilidade oportuna do progresso físico e despesas de custo;
• Comparação frequente e periódica do progresso real e despesas para
cronogramas e orçamentos, tanto no momento da comparação quanto
no projeto conclusão.
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No ambiente de gerenciamento de projetos atual os projetos estão se
tornando mais complexos, os indicadores da análise de valor agregado, por si
somente, podem não ser suficientes para o gerenciamento completo, mas é
indiscutível seu histórico de sucesso ao longo dos anos para determinação dos
índices de sucesso (KERZNER, 2013).
É necessário estabelecer métricas que cobrem o quadro geral, ou seja, valor
de negócio a ser entregue, qualidade dos resultados, esforço, produtividade e
desempenho da equipe; por outro lado, é fundamental manter o monitoramento e o
controle nos aspectos principais. Os aspectos principais definidos para a pesquisa
são os índices de desempenho em tempo e custo.
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3

MÉTODO DE PESQUISA
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a elaboração desta

dissertação e as componentes principais definidas pelo pesquisador. Está dividido
em cinco itens: tipo de pesquisa, universo e amostra, coleta de dados, tratamento
dos dados e limitações do método.
A divisão da metodologia em subcapítulos foi baseada no modelo proposto
por Vergara (2016), com a inclusão das componentes do método (Figura 14), e
foram determinadas a partir das etapas principais para a melhor compreensão e
relacionamento entre os subcapítulos.
Figura 14 – Componentes do método

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1 Tipo de pesquisa
Para classificação desta pesquisa, utilizou-se a taxionomia apresentada por
Vergara (2016), que propõe dois critérios básicos para definição, a saber:
a) Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois expõe
características específicas do setor de engenharia da empresa
pesquisada e estabelece as correlações entre as variáveis encontradas
no grupo pesquisado;
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b) Quanto aos meios, trata-se de estudo de caso pela investigação dos
fenômenos individuais e organizacionais. Segundo Yin (2010), o estudo
de caso diferencia-se por sua capacidade de lidar com uma ampla
variedade

de

evidências,

como

documentos,

entrevistas

e

observações.
Como caminho seguro para a validação da pesquisa, utiliza-se a triangulação
de diferentes fontes no estudo de caso. Isso porque, com o uso de múltiplas fontes
de evidência, permite-se uma abordagem com maior variação de aspectos históricos
e comportamentais, desenvolvendo-se, assim, linhas convergentes de investigação.
Dessa forma, segundo Yin (2010), qualquer conclusão do estudo de caso é mais
convincente e, por isso, precisa ser fundamentada em diversas fontes diferentes de
informação.

3.2 Universo e amostra
O universo do estudo de caso foi o setor de engenharia de uma empresa
brasileira que possui dentro do território nacional 9 unidades de negócio, que podem
ser classificadas como plantas industriais. Possui uma estrutura funcional, na qual
ocorre a divisão dos departamentos por área de conhecimento e ligadas
individualmente à sua respectiva diretoria, o objeto da pesquisa, o setor de
engenharia é responsável pelos projetos da companhia.
O departamento de engenharia é responsável pela gestão dos projetos e
realização dos novos estudos de melhoria. Atualmente é composto por equipes
exclusivas para as unidades de negócio, mantendo a estrutura mínima de
colaboradores: um gerente de engenharia e projetos, cinco coordenadores de
engenharia e projetos, um analista de projetos e um analista financeiro. Esta
composição, como mencionado, é, em relação ao efetivo mínimo, sofre variações da
equipe devido ao número de projetos alocados nas respectivas unidades. Dentre as
principais atividades exercidas pelo setor, estão:
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• Preparação, consolidação e apresentação dos estudos técnicos e
econômicos de engenharia;
• Definição dos critérios de projetos e condução da engenharia básica e
detalhada;
• Condução dos processos de contratação de serviços;
• Controle físico e financeiro dos projetos.

A gestão de projetos realizada pelo departamento é extremamente importante
dentro do âmbito da empresa, tendo em vista que qualquer impacto nos projetos
provenientes de atraso, custo elevado ou escopos mal definidos, poderão influenciar
no sucesso de implantação de um projeto de modernização nas plantas industriais,
na instalação de equipamentos e consequentemente no retorno do dinheiro investido
impactando no planejamento estratégico da empresa, bem como, no planejamento
orçamentário anual das unidades de negócio.
A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade e tipicidade, os
elementos pesquisados são considerados representativos da população-alvo
(Vergara, 2016), sendo ao todo 106 colaboradores, representando 100% do setor de
engenharia, composto da seguinte forma: 16% como equipe gerencial (diretores e
gerentes), 58% como equipe de coordenação (coordenadores e especialistas) e
26% como equipe de apoio (analistas, planejadores e assistentes). A amostra foi
classificada de duas maneiras:
• Nível de atuação, considerando-se as informações de cargo e
responsabilidade;
• Unidade de atuação, que permite a verificação de todas as unidades de
negócio do setor de engenharia.

Além disso, para composição de um diagnóstico, paralelamente à aplicação
do questionário para análise de maturidade, foi realizado o levantamento das
informações dos projetos concluídos dentro do período de um ano, a fim de verificar
os principais dados para aplicação da ferramenta de análise do valor agregado,
como prazo e custo. Como a organização dispõe de ferramentas informatizadas de
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gerenciamento de projetos, a amostra de dados é extraída diretamente do banco de
dados, e pode ser definida também como por tipicidade.

3.3 Coleta de dados
Este estudo valeu-se da utilização de dois instrumentos de pesquisa, sendo
eles: aplicação do questionário de autoavaliação de maturidade em gerenciamento
de projetos, baseado no modelo MMGP de Prado (2008), e coleta dos dados
históricos de projetos concluídos do departamento, 12 meses anteriores à aplicação
do questionário. A aplicação do questionário de autoavaliação e a obtenção dos
dados de projetos da empresa são os itens da primeira componente de três (Figura
15), que foram definidas pelo autor.
Figura 15 – Componente coleta de dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

O modelo de análise de maturidade, definido para aplicação na pesquisa, foi
determinado a partir da análise de relevância histórica e critérios relacionados ao
planejamento estratégico da empresa. O modelo de Prado (2015) demonstrou maior
número de aspectos em comum com a empresa pesquisada e a viabilidade de
aplicação. Ao atender aos aspectos de aderência ao PMBOK, modelo voltado a
gestão de projetos e com seu resultado possibilitar benchmark com empresas
brasileiras, reforçou a escolha do modelo.
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Questionários podem ser caracterizados por uma série de questões
apresentadas ao respondente, por escrito, de forma impressa ou digital (Vergara,
2016). A observação por parte do pesquisador para aplicação pode ser descrita
como simples, mantendo-se o distanciamento do grupo pesquisado com o foco em
um espectador não interativo.
Limitado a dois tipos de questões, o questionário de autoavaliação, primeiro
instrumento da pesquisa apresentado, caracteriza-se por questões fechadas
baseadas no modelo Prado-MMGP, para análise de maturidade, e outras abertas
para identificação das percepções dos respondentes. Busca-se, dessa forma, obter
um número adequado de questões para as informações que se procura.
Quanto às questões fechadas, o modelo é composto por duas delas de
caráter classificatório da população e quarenta perguntas de acordo com o modelo
Prado-MMGP. O modelo divide as perguntas em quatro seções (2, 3, 4 e 5) com dez
questões cada, para a avaliação dos níveis de maturidade. Cada pergunta deverá
apresentar cinco opções de respostas, com exceção do nível 5, que somente terá
duas opções para escolha.
Quanto às questões abertas, o modelo é composto por quatro questões para
avaliação da percepção geral do respondente sobre o conjunto de questões de cada
seção.
Entre os aspectos positivos da aplicação de um questionário, é sem dúvida a
facilidade de divulgação e ausência de custos para a elaboração devido a diversas
ferramentas online disponíveis. Como o público-alvo já conta com a infraestrutura de
recursos de informática disponibilizados pela empresa, foi definido o modelo de
questionário online para realização da pesquisa.
A apresentação do questionário de autoavaliação do departamento de
engenharia foi executada por meio de reuniões com as unidades de negócio e seus
responsáveis, com o intuito de demonstrar a importância da pesquisa na companhia.
Anteriormente, foram efetuados testes prévios de aplicação com cinco pessoas para
apreciação e julgamento do questionário. Conforme descreve Vergara (2016), os
testes prévios são importantes não somente para a correção do conteúdo que é
apresentado, mas também pela forma na qual é divulgado. Como resultado dos
testes prévios, houve alterações no modo de apresentação do formulário aos
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respondentes e correções nos descritivos relacionados à classificação dos grupos.
As pessoas que participaram dos testes prévios são diretamente relacionadas ao
departamento de engenharia e às suas atividades, mas não fazem parte da
população analisada que receberá o questionário definitivo.
O questionário definitivo (APÊNDICE A) foi disponibilizado por endereço
eletrônico e encaminhado para os respondentes via e-mail com uma apresentação
anexa contendo seu objetivo, detalhes e endereço eletrônico para acesso
(APÊNDICE B). Reforçará, assim, a garantia do anonimato e as instruções para
realização.
Para o diagnóstico dos projetos concluídos por meio da ferramenta de análise
do valor agregado, foi necessária a obtenção dos dados dos projetos do setor de
engenharia finalizados no período de doze meses anteriores à data de aplicação do
questionário de análise de maturidade. Os dados foram obtidos a partir do sistema
de gestão de projetos da empresa, no qual são registradas todas as informações
referentes ao ciclo de vida dos projetos.
Devido à dificuldade de determinar todas as variações de escopo e mensurar
seu atendimento ao plano base do projeto, serão consideradas apenas as variáveis
tempo e custo para a determinação dos índices de sucesso do projeto.

3.4 Tratamento dos dados
Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram compilados e
apresentados de forma descritiva e gráficas quando possível.
Os dados coletados do questionário definitivo foram tabulados e analisados
em um modelo de análise de maturidade MMGP, conforme definido anteriormente.
Todas as respostas são coletadas e sofrem a aplicação da pontuação de acordo
com seu respectivo valor (Figura 16).
Figura 16 – Valor das respostas – Questionário MMGP

Fonte: Prado (2015).
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Para a obtenção da avaliação final da maturidade (AFM), será utilizada a
seguinte fórmula (Prado, 2015):
AFM = (100 + total de pontos) / 100

O total de pontos deverá ser considerado como a somatória do produto entre
as questões e as suas pontuações.
Exemplo:
Figura 17 – Resultados e perfil de aderência

Fonte: Prado (2015).

Pontos Obtidos:
Nível 2: 50
Nível 3: 20
Nível 4: 10
Nível 5: 00
Total de pontos obtidos: 80
AFM = (100 + 80) / 100 = 1,8

Os cálculos contidos no modelo após aplicados permitem a obtenção dos
seguintes resultados (Prado, 2015):
• Avaliação final da maturidade (escalar);
• Aderência aos níveis (gráficos);
• Aderência às dimensões (gráfico).
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Em relação aos dados históricos de projetos concluídos, as informações
coletadas foram listadas em forma de planilha eletrônica para a aplicação da
ferramenta de análise do valor agregado. Definiu-se, então, que todos os projetos
serão analisados de acordo com a sua data de conclusão prevista em linha de base,
a fim de obter-se o cálculo dos respectivos índices de desempenho, a saber:

• IDP (Índice de desempenho de prazos)

Sendo BCWP o custo orçado do trabalho realizado e BCWS o custo orçado
do trabalho planejado.

• IDC (índice de desempenho de custos)

Onde, BCWP é o custo orçado do trabalho realizado e ACWP o custo real.

A avaliação do IDP, assim como o IDC, é feita comparando-se seu resultado
ao índice “1”. De modo geral, pode-se considerar que:
Valor < 1 indica que o projeto foi concluído com atraso ou custo maior em relação ao
previsto inicialmente;
Valor = 1 indica que o projeto concluiu conforme o previsto inicialmente;
Valor > 1 indica que o projeto foi concluído adiantado ou com valor menor em
relação ao previsto inicialmente.
A aplicação da ferramenta foi realizada individualmente para cada projeto, e
posteriormente servirá para análise geral dos dados e determinação de um índice
único de sucesso do setor de engenharia da empresa. A seguir, um exemplo de
aplicação para os índices:
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Exemplo IDP:

Valor > 1 indica que o projeto foi concluído adiantado.

Exemplo IDC:

Valor < 1 indica que o projeto foi concluído com custo maior em relação ao
previsto inicialmente.

A determinação do nível de maturidade, aderência aos níveis e às dimensões,
e do cálculo dos índices de desempenho de prazo e custo dos projetos são os itens
da componente tratamento dos dados (Figura 18).
Figura 18 – Componente tratamento dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado do estudo de caso será determinado pelo nível e pelos índices
encontrados na componente tratamento de dados, o que possibilitará o
relacionamento entre maturidade e índice de sucesso dos projetos da empresa
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analisada. Busca-se determinar graficamente o diagnóstico por meio dos demais
dados os fatores que contribuíram para o resultado.
Figura 19 – Componentes e itens do método

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 Limitações do método
O método escolhido para o estudo apresenta certas limitações. Elas são
apresentadas a seguir.
A limitação da abrangência da pesquisa ao departamento de engenharia não
permitirá generalização das conclusões extraídas do estudo. Convém salientar que
foram suprimidas do estudo outras áreas importantes da empresa, que também
possuem projetos, como o setor de manutenção, por exemplo, em função do tempo
disponível e da limitação de recursos para a pesquisa.
Outro aspecto a considerar é, quando da coleta dos dados, a obtenção de
melhores resultados, em que o pesquisador deverá ser imparcial e experiente para
captar aspectos relevantes que, às vezes, não são explicitamente revelados de
acordo com o questionário realizado e, portanto, serão extraídos das questões
abertas dos entrevistados de forma complementar. Nem sempre será possível obterse a real percepção. Os entrevistados, por sua vez, poderão fornecer respostas
incorretas que não traduzam suas opiniões reais, por razões conscientes devido a
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percepções erradas quanto à finalidade da pesquisa, ou inconscientes disso. Outras
limitações a serem consideradas: o tempo necessário para as respostas dadas no
questionário, a conciliação com as atividades produtivas e o período de
disponibilização. Dever-se-á, contudo, neutralizar esses aspectos com um maior
período para a realização e a informatização do documento.
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4

ESTUDO DE CASO
Este capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos por meio da

aplicação do método de pesquisa proposto. Está estruturado ao longo de três
subtópicos: o primeiro relata o perfil dos respondentes do setor de engenharia que
participaram da pesquisa; o segundo revela o nível de maturidade observado por
meio do modelo utilizado nesta pesquisa; por fim, o terceiro apresenta os índices de
desempenho encontrados na análise dos projetos concluídos da empresa.
Foram observadas todas as respostas e todos os dados por meio do software
Microsoft Excel para interpretação e análise gráfica das respostas. Recomenda-se
para as análises dos dados, a realização de representações visuais gráficas,
evitando-se, assim, as formas narrativas (MILES et al., 2013).
Destaca-se que a gestão de projetos é um fator de significativa relevância no
ambiente de gestão de todas as unidades de negócio, pois os resultados alcançados
pelo setor de engenharia encontram-se diretamente alinhados aos processos
produtivos e aos produtos que elas desenvolvem. Assim, todas as unidades utilizamse da gestão de projetos, em menor ou maior intensidade, como instrumento
gerencial para o alcance de resultados desejados pela empresa.

4.1 Perfil dos Respondentes da autoavaliação
A amostra definida de 106 colaboradores atingiu o percentual de 88,7% de
adesão, na qual evidenciou-se que 94 respondentes realizaram a autoavaliação de
maturidade em gestão de projetos. Estratificando, 22 colaboradores como Equipe de
Apoio, 57 colaboradores foram classificados como Equipe de Coordenação e 15
colaboradores como Equipe gerencial. Todos atuam diretamente no setor de
Engenharia, demonstrados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Respondentes por nível de atuação

Fonte: Elaborado pelo autor.

A quantidade de colaboradores está organizada no Gráfico 2, cuja
composição é a totalidade de respondentes alocados em cada unidade de negócio
da empresa, a amostra inicialmente definida pode ser verificada no item 3.2.
Gráfico 2 – Respondentes por unidade de negócio

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os respondentes foram questionados também sobre suas percepções gerais
a respeito do conjunto de questões de cada seção, com o intuito de disponibilizar um
espaço para a captação das experiências e das visões pessoais.
Buscando avaliar mais detalhadamente, a adesão das unidades encontra-se
disponível no Gráfico 3, em que colunas apresentam o total de colaboradores
convidados para a realização da autoavaliação. As cores demonstram o percentual
de realização, ou não, de acordo com a respectiva unidade identificada. Vale
ressaltar que a aplicação da autoavaliação foi estimulada pelos membros da alta
direção e responsáveis das unidades de negócio, o que contribuiu para uma alta
adesão.

Gráfico 3 – Adesão a autoavaliação de maturidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando este conjunto de informações, pode-se perceber que, em sua
maioria, as unidades de negócio obtiveram 100% de adesão à autoavaliação.
Percebe-se também este aspecto: a Unidade 1, a qual possui o maior número de
colaboradores, enquadra-se no grupo que possui aqueles que não realizaram a
autoavaliação, fato que pode ter ocorrido devido ao alto número. O tempo mediano
de realização do formulário foi de 37 minutos. O fator provável para esta duração é a
presença de campos descritivos que exigem dos respondentes maior análise e
descrição.
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4.2 Percepção dos níveis de maturidade e aderência
O primeiro instrumento de pesquisa descrito no item 3.3 resulta na
identificação dos níveis de maturidade, em relação ao gerenciamento de projetos,
detectados por meio do modelo MMGP de Prado (2008). Sua análise ocorreu da
separação da visão das

unidades de negócio para o resultado geral, que

determinou o nível de maturidade do setor de engenharia. Desta forma, veem-se os
dados sob perspectivas diferentes, o que possibilita maior compreensão acerca do
fenômeno investigado.

Quadro 6 – Percepção geral dos níveis de maturidade

Empresa

80,57

79,18

79,58

68,49

Coeficiente
Geral de
Maturidade
4,08

Unidade 1

77,64

77,14

77,14

61,43

3,93

Unidade 2

87,22

83,33

79,33

75,56

4,25

Unidade 3

78,33

71,67

71,83

61,67

3,84

Unidade 4

87,09

86,45

88,27

72,73

4,35

Unidade 5

87,50

88,38

87,25

73,75

4,37

Unidade 6

55,86

54,57

49,29

47,14

3,07

Unidade 7

66,20

72,60

84,20

76,00

3,99

Unidade 8

88,27

84,18

87,82

77,27

4,38

Unidade 9
89,13
Fonte: Elaborado pelo autor.

86,88

90,88

81,25

4,48

Aderência aos Níveis

Nível 2 Nível 3

Nível 4

Nível 5

No Quadro 6, o coeficiente geral de maturidade da empresa, obtido por meio
da percepção das unidades de negócio, foi igual a 4,08, resultado superior ao
apresentado por Prado e Archibald (2018) no relatório de pesquisa: média nacional
global de 2,59 e à média nacional de empresas particulares de 2,56, com base no
modelo MMGP.
Os resultados da empresa demonstram um nível alto em gestão de projetos,
no qual a empresa se posiciona em um patamar realmente competitivo, e que seus
projetos são orientados aos resultados.
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Sobre o coeficiente geral, ainda é possível identificar no Gráfico 4 que, na
percepção de todas as unidades, o nível de maturidade foi maior que o resultado da
média nacional da pesquisa de Prado e Archibald (2008). Mesmo o menor índice
identificado entre as unidades de negócio, demonstra um coeficiente 0,48 superior à
média das organizações privadas da pesquisa.
Gráfico 4 – Coeficiente de Maturidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

O coeficiente geral de maturidade obtido junto às unidades de negócio
permite situar a empresa no início do quarto nível de maturidade do modelo MMGP,
que é caracterizado por um cenário no qual as organizações já atuam em um
ambiente em que se está praticando, de forma eficiente e eficaz, o modelo
implementado no nível 3 (estrutura organizacional, metodologia, informatização e
alinhamento estratégico) com profissionais realmente competentes (PRADO, 2015).
Com relação à aderência em níveis de maturidade do modelo, o “Nível 2” do
resultado geral da empresa alcançou a maior média de pontos com 80,57, e segue
uma tendência até o “Nível 4”, demonstrando queda na aderência em “Nível 5”. As
unidades de negócio estão em um estágio de intensificar a prática permanente de
melhoria contínua por meio de análise e medição dos controles estabelecidos,
estimulando-se fortemente, dessa forma, as competências comportamentais das
equipes e promovendo treinamentos. Tal resultado é coerente com a lógica
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empregada por Prado (2015), que sugere que as ações para incrementar a
maturidade em gerenciamento de projetos devem ocorrer por meio de uma lógica
sequencial de crescimento. Neste sentido, ações elevadas em “Nível 4” ou “Nível 5”
somente deverão ser realizadas quando atividades predecessoras já estiverem com
certo nível de maturidade.
No entanto, cabe salientar que, dentre os 100% possíveis de serem
alcançados, o resultado obtido entre os níveis 2 e 4 é superior a 70%, o que indica,
apesar do nível geral elevado, que será necessária uma série de ações especificas
para fortalecer a gestão de projetos no setor de engenharia da empresa.
Neste sentido, o nível 5 é aquele que apresenta a variável mais baixa,
principalmente no que diz respeito à otimização de processos e ferramentas. Para
Prado (2015), este nível representa um cenário em que a empresa atinge sabedoria
em gerenciamento de projetos. E suas principais características serão a otimização
de resultados, o altíssimo nível de sucesso e o clima positivo e otimista entre os
profissionais.
Com o intuito de possibilitar uma comparação entre os resultados obtidos por
cada uma das unidades da empresa, o Quadro 7 apresenta um ranqueamento com
os coeficientes gerais de maturidade de cada uma das unidades de negócio
relacionadas no estudo.

Quadro 7 – Ranqueamento da Percepção Geral de Maturidade
Aderência em Níveis

Coeficiente
Geral de
Maturidade

Ranking

Unidade 9

4,48

1º

Unidade 8

4,38

2º

Unidade 5

4,37

3º

Unidade 4

4,35

4º

Unidade 2

4,25

5º

Unidade 7

3,99

6º

Unidade 1

3,93

7º

Unidade 3

3,84

8º

3,07

9º

Unidade 6
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Dentre as nove unidades presentes no estudo, apenas uma não se encontra
próxima ao nível quatro identificado pelo coeficiente geral da empresa (4,08). No
quarto nível de maturidade do modelo MMGP, chamado por Prado (2015) de
“Gerenciado”, é a denominada “Unidade 6. Esta unidade enquadra-se no nível 3
“Padronizado”, diferente das demais. Seguindo as definições do modelo, esta
unidade é caracterizada por encontrar-se em um cenário em que se implanta e
utiliza um modelo padronizado para gerenciamento de projetos com base em
competências, processos e ferramentas. Para o autor, neste nível, as anomalias
continuam ocorrendo em prazos, custos, qualidade e escopo devido ao fato de não
se resolverem ainda os problemas que implicaram em desvios.
As demais unidades listadas no Quadro 7 encontram-se no quarto nível de
maturidade do modelo de maturidade MMGP. Este nível é representado pela criação
de um cenário em que se está praticando, de forma eficiente e eficaz, o modelo
implementado no nível 3 (PRADO, 2015). Entre os esforços para atingir-se o nível,
merecem destaques a identificação das causas comuns e dos fracassos e a
implementação de contramedidas que realmente eliminem as causas identificadas. É
o nível que consolida, portanto, todos os problemas e procura manter um ambiente
de tal forma para todos serem sanados.
O Gráfico 5 demonstra a existência de padrões semelhantes ao longo das
unidades de negócio, e evidenciam o comportamento de gestão destas unidades.
Isso possibilitará serem visualizadas as principais características como alta
aderência em níveis iniciais 2, 3 e 4. A exceção é a Unidade 6, que demonstra baixa
aderência para todas as classificações.
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Gráfico 5 – Aderência em níveis de maturidade por unidade de negócio

Fonte: Elaborado pelo autor.

Se analisada a aderência em níveis de maturidade de acordo com a atuação
dos respondentes, conforme Gráfico 6, identifica-se que a Equipe Gerencial
apresenta resultados menores que os valores gerais da empresa. Contrário a estes,
tem-se os resultados da percepção pela Equipe de Apoio, que foram maiores.
Devido à alta variação, não serão considerados, para fins comparativos, a aderência
em níveis de maturidade por nível de atuação, pois informações referentes a
escolaridade e experiências profissionais não foram coletadas.
Gráfico 6 – Aderência em níveis de maturidade por atuação

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em

síntese,

os

resultados

alcançados

pelas

unidades

demonstram

indicadores que, segundo o modelo MMGP, evidenciam que a gestão de projetos na
empresa encontra-se acima da média nacional da pesquisa realizada por Archibald e
Prado (2018), expondo um cenário no qual os recursos privados são otimizados. Os
resultados são, portanto, entregues conforme a expectativa da alta direção.
Na pesquisa realizada por Archibald e Prado (2018), apenas 14% das
organizações estão em níveis que permitem pleno domínio e otimização do trabalho
(níveis 4 e 5), em que a amostra classificada como nível 4 obteve, referente ao
sucesso de seus projetos, os seguintes resultados: 2,3% considerado como
fracasso, 28,1% sucesso parcial e 69,6% sucesso total. Em relação aos aspectos
principais tempo e custo, a pesquisa demonstra que o atraso médio das empresas
de nível 4 é de 12%, enquanto o estouro médio de custos é de 9%. Por meio do
segundo instrumento de pesquisa, poderão ser visualizado os resultados referentes
ao sucesso dos projetos da empresa. A gerência do tempo de projeto e a gerência
do custo do projeto são as áreas de maior exigência dentro de um projeto, pois são
as mais visíveis em sua gestão (CARVALHO; AZEVEDO, 2013).

4.3 Índices de desempenho do portfólio
O segundo instrumento de pesquisa definido pelo método permite a
estratificação dos dados e a seleção dos projetos de acordo com as respectivas
datas de conclusão, a realização de uma triagem preliminar permite serem
considerados, de fato, apenas os projetos concluídos dentro do período de 12
meses anteriores à aplicação do formulário de autoavaliação, e deverão conter as
informações mínimas para análise.
Esta fase de triagem é relevante e melhora a qualidade da informação para a
aplicação dos índices determinados. A empresa analisada possui uma base de
dados digital que foi disponibilizada para captação das informações necessárias e
acesso a estas, conforme descreve Card (1988). E imprescindível a construção de
um banco de dados comum que armazene os resultados das avaliações realizadas;
assim, tem-se um histórico para possíveis comparações e referências.
Nesta pesquisa, em 2020, foram encontrados 59 projetos concluídos. Destes,
54 obtinham todos os dados necessários e 5 foram desconsiderados devido à
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ausência de informações. Neste relatório, analisou-se os indicadores, sem distinção
de unidades de negócio.
Na etapa de determinação dos índices, todos os projetos foram avaliados
igualmente, não se distinguindo de seus níveis de atratividade ao planejamento
estratégico realizado pela empresa. Considerou-se que todos os recursos de
implantação dos projetos foram independentes e que não se relacionavam entre si.
Essa definição tem a vantagem de permitir a análise do portfólio como um todo não
sendo necessário o aprofundamento nas informações dos projetos.

4.3.1 Índice de Desempenho de Custo (IDC)
O índice de desempenho de custo (IDC), como visto na seção 2.3.4, é um dos
indicadores mais claros de eficiência financeiro de um projeto. Os valores coletados
por meio da base de dados (BCWP, ACWP) são o suporte para realizar o cálculo do
IDC. Por definição, O IDC traz dados sobre o valor agregado em relação ao custo
real. A qualidade das atividades executadas tem ação direta no desempenho de
custo do projeto, e está incorporada nos valores financeiros finais coletados.
Os valores de IDC, como visto na Tabela 1, são, em sua maioria, acima de 1,
indicando a utilização de valor menor em relação ao previsto inicialmente para o
projeto. A Tabela 1 mostra cinquenta e quatro resultados numéricos do IDC obtidos
na aplicação da análise do valor agregado nos dados fornecidos pela empresa.
Nota-se que, dentre todos os projetos analisados, os valores de IDC
calculados variam entre 0,63, no pior caso, e 3,29 no melhor caso, contidos na
Tabela 1, demonstram uma faixa de resultados extensa. Portanto, para análise do
portfólio, os projetos serão agrupados conforme comparação ao índice 1. Onde lê-se
“índice igual a 1”, indica que o valor planejado foi integralmente agregado ao projeto;
se “menor que 1”, indica que o projeto está sendo realizado a uma taxa de
conversão menor que a prevista e, se “superior a 1”, indica que o projeto está
agregando resultados financeiros (VARGAS, 2018).
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Tabela 1 – Indicadores IDC por projeto
Projeto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Unidade
BCWP
ACWP
Unidade 2
254.319
236.952
Unidade 2
493.701
467.739
Unidade 2 3.180.000 3.153.747
Unidade 2 3.500.000 2.973.756
Unidade 2 1.492.879
443.031
Unidade 2
368.058
344.755
Unidade 3
912.148
898.546
Unidade 3 4.000.000 3.987.605
Unidade 3
345.809
321.188
Unidade 4
152.954
152.954
Unidade 4
641.420
676.923
Unidade 4
197.360
178.728
Unidade 4
381.892
116.012
Unidade 4
897.001
934.164
Unidade 4
500.000
381.892
Unidade 4
304.568
246.442
Unidade 4
493.400
470.160
Unidade 4
576.623
507.938
Unidade 4
293.076
239.792
Unidade 4
87.000
87.000
Unidade 4
222.030
220.311
Unidade 4
838.780
830.698
Unidade 6
58.640
52.079
Unidade 6 1.758.478 1.982.822
Unidade 6
54.894
54.169
Unidade 6
30.000
47.791
Unidade 6
48.128
50.767
Unidade 6
402.790
399.900
Unidade 6 24.313.767 23.694.876
Unidade 6
9.901
7.081
Unidade 6 2.490.499 2.164.460
Unidade 6
195.123
187.674
Unidade 6
5.543
4.250
Unidade 6
500.000
491.230
Unidade 6
800.000
1.111.910
Unidade 6
572.824
475.791
Unidade 6
25.000
12.200
Unidade 8
744.304
730.027
Unidade 8
219.893
173.001
Unidade 8
71.923
70.508
Unidade 8
192.000
192.000
Unidade 8
350.000
354.498
Unidade 8
150.000
150.000
Unidade 8
650.000
666.429
Unidade 8 2.036.613 2.033.914

IDC
1,07
1,06
1,01
1,18
3,37
1,07
1,02
1,00
1,08
1,00
0,95
1,10
3,29
0,96
1,31
1,24
1,05
1,14
1,22
1,00
1,01
1,01
1,13
0,89
1,01
0,63
0,95
1,01
1,03
1,40
1,15
1,04
1,30
1,02
0,72
1,20
2,05
1,02
1,27
1,02
1,00
0,99
1,00
0,98
1,00

75

Unidade 8
46
403.314
Unidade 8
47
227.441
Unidade 8
48
493.400
Unidade
8
49
2.850.000
Unidade 8
50
305.293
Unidade 8
51
416.627
Unidade
8
52
493.400
Unidade 9 3.250.000
53
Unidade 9 4.000.000
54
Fonte: Elaborado pelo autor.

371.057
226.674
491.013
2.745.463
294.675
406.010
514.915
3.250.000
3.818.411

1,09
1,00
1,00
1,04
1,04
1,03
0,96
1,00
1,05

No que se refere à análise de todos os projetos do portfólio em relação ao
índice 1, o percentual de projetos enquadra-se na classificação IDC > 1, e é o maior
com 66,67%, seguido por 16,67% classificados como IDC = 1 e 16,67% com IDC < 1
(Gráfico 7). As unidades de negócios estão em um estágio de intensificação da
prática permanente de melhoria contínua por meio da análise mensal e da medição
dos controles estabelecidos. Isso evidencia que os dados são coerentes com a
metodologia empregada. De acordo com o PMBOK (PMI, 2017), guia utilizado pela
organização, a análise de valor agregado é apresentada como primeira ferramenta
de análise de medição de desempenho adotada no processo “Controlar os Custos”.

Gráfico 7 – IDC dos projetos e sua relação ao índice 1

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os resultados desta avaliação permitem relacionar os dados ao índice 1,
determinando o desempenho geral dos custos dos projetos da organização ao
considerar as classificação e características, conforme Quadro 8:

Quadro 8 – Classificação e Características de sucesso para Custo
Classificação

Características

IDC ≥ 1 indica que o projeto concluiu conforme o custo
previsto inicialmente ou com ganhos.
IDC < 1 indica que o projeto foi concluído com custo
Fracasso
maior em relação ao previsto inicialmente.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Sucesso

O percentual de projetos que apresentam sucesso no desempenho de seus
custos é de 83,33%, conforme Gráfico 8, sendo 5 vezes maior quando comparado
às de baixo desempenho. Tem-se neste uma significativa oportunidade para
analisar-se os projetos desta pesquisa cujos índices apontam para Fracasso
(16,67% da amostra), e sua relação com as unidades de negócio que demonstraram
níveis inferiores aos da organização.

Gráfico 8 – Desempenho geral em relação aos custos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.3.2 Índice de Desempenho de Prazo (IDP)
De maneira semelhante ao que foi apresentado na seção anterior, calculou-se
os índices de desempenho de prazo ou o cronograma (IDP) dos projetos do portfólio
da organização. O IDP indica a eficiência com a qual o projeto progrediu em
comparação ao cronograma planejado. Este indicador também é afetado pela falta
de qualidade das atividades executadas do projeto, no qual exerce influência nos
resultados financeiros. O IDP é classificado seguindo o mesmo padrão de
comparação ao índice 1, conforme descrito na seção 3.4 “Tratamento dos dados”.
Analisando a Tabela 2, observa-se que os valores de IDP calculados variam
entre 0,63 e 4,79 no melhor caso, sendo o Projeto 26 responsável pelo baixo
desempenho. Portanto, evidencia que o resultado deste projeto está muito aquém do
desejado pela organização. Conforme determina o método, para análise do portfólio
os projetos serão agrupados a fim de determinar resultados gerais. Os valores de
IDP, como visto na Tabela 2, estão, em sua maioria, acima de 1, indicando resultado
de um prazo menor em relação ao previsto inicialmente para o projeto.
Tabela 2 – Indicadores IDP por projeto
Projeto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unidade
Unidade 2
Unidade 2
Unidade 2
Unidade 2
Unidade 2
Unidade 2
Unidade 3
Unidade 3
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4
Unidade 4

BCWP
254.319
493.701
3.180.000
3.500.000
1.492.879
368.058
912.148
4.000.000
345.809
152.954
641.420
197.360
381.892
897.001
500.000
304.568
493.400
576.623
293.076
87.000

BCWS
196.000
515.000
3.038.431
2.987.640
1.292.879
332.535
898.546
3.731.804
349.701
137.886
676.923
178.727
120.905
934.164
104.423
246.442
470.159
498.279
263.771
85.260

IDP
1,30
0,96
1,05
1,17
1,15
1,11
1,02
1,07
0,99
1,11
0,95
1,10
3,16
0,96
4,79
1,24
1,05
1,16
1,11
1,02
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Unidade 4
21
222.030
201.105
Unidade
4
22
838.780
873.954
Unidade
6
23
58.640
52.000
Unidade 6 1.758.478 1.982.822
24
Unidade 6
25
54.894
54.000
Unidade 6
26
30.000
47.791
Unidade 6
27
48.128
48.706
Unidade 6
28
402.790
397.473
Unidade
6
29
24.313.767 21.603.334
Unidade
6
30
9.901
9.770
Unidade
6
31
2.490.499 2.164.460
Unidade 6
32
195.123
192.525
Unidade 6
33
5.543
5.543
Unidade 6
34
500.000
493.400
Unidade 6
35
800.000
789.440
Unidade 6
36
572.824
565.263
Unidade
6
37
25.000
24.670
Unidade
8
38
744.304
734.479
Unidade
8
39
219.893
173.041
Unidade 8
40
71.923
70.508
Unidade 8
41
192.000
192.000
Unidade 8
42
350.000
358.566
Unidade 8
43
150.000
133.400
Unidade 8
44
650.000
641.420
Unidade
8
45
2.036.613 2.014.662
Unidade
8
46
403.314
393.677
Unidade
8
47
227.441
227.324
Unidade 8
48
493.400
495.331
Unidade 8 2.850.000 2.745.463
49
Unidade 8
50
305.293
305.293
Unidade 8
51
416.627
416.627
Unidade 8
52
493.400
493.400
Unidade
9
53
3.250.000 3.000.000
Unidade
9
54
4.000.000 4.000.000
Fonte: Elaborado pelo autor.

1,10
0,96
1,13
0,89
1,02
0,63
0,99
1,01
1,13
1,01
1,15
1,01
1,00
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,27
1,02
1,00
0,98
1,12
1,01
1,01
1,02
1,00
1,00
1,04
1,00
1,00
1,00
1,08
1,00

No que se refere à análise de todo portfólio em relação ao índice 1, o
percentual de projetos enquadra-se na classificação IDC > 1 é o maior com 70,37%,
seguido por 12,96% classificados como IDC = 1 e 16,67% com IDC < 1 (Gráfico 9).
Isso indica que as unidades de negócio estão, em sua grande maioria, agregando
resultados iguais ou superiores ao esperado, ou seja, concluíram antes da data
prevista ou no prazo estabelecido. Os projetos analisados já possuem controles
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elaborados e estruturados, tais como monitoramento observados na curva “S” e
relatórios mensais. Este cenário, conforme define Archuleta; Balassi (1998), já
requer um nível de interface elevado, ou seja, profissionais experientes e
metodologias robustas, com consumo também elevado de recursos em seu
desenvolvimento e implementações. Pode-se, então, relacionar-se às atividades
realizadas pelos respondentes classificados como Equipe de apoio como estes
recursos necessários.

Gráfico 9 – IDP dos Projetos e sua relação ao índice 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados dos índices de prazo dos projetos permitem relacionar os
critérios do índice 1 análogo ao IDC, determinando o desempenho geral dos prazos
dos projetos da organização ao considerar-se as classificações e as características
disposta no Quadro 9:
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Quadro 9 – Classificação e Características de sucesso para Prazo
Classificação

Características

IDP ≥ 1 indica que o projeto concluiu conforme o prazo
previsto inicialmente ou antecipado.
IDP < 1 indica que o projeto foi concluído com atraso em
Fracasso
relação ao previsto inicialmente.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Sucesso

O

percentual

de

projetos

que

apresenta

sucesso

no

desempenho

relacionados a prazo demonstrou-se semelhante ao resultado encontrado nos
índices de custo, sendo um total de 83,33%, conforme Gráfico 10:
Gráfico 10 – Desempenho geral em relação os prazos

Fonte: Elaborado pelo autor.

No que se refere ao desempenho dos projetos do setor, embora os projetos
utilizados como objeto de análise serem todos concluídos, há indícios de um
comportamento voltado ao sucesso nos últimos 12 meses a autoavaliação. Os
desempenhos encontrados nos índices IDC e IDP foram de 83,33% de sucesso,
Figura 20 – Nível de sucesso e maturidade ideal

demonstrando um ambiente voltado aos resultados. Na pesquisa de Archibald e
Prado (2018), é demonstrada a situação ideal para as organizações ou setores
terem um índice de sucesso total acima de 80%, conforme Figura 20.
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Fonte: Archibald e Prado (2018).

Realizado esse diagnóstico, o passo seguinte será a elaboração de ações
visando ao crescimento. A seguir, serão apresentadas ações de melhoria que
precisarão ser consolidadas à alta gestão da organização. Prado (2015) explica que
nem todas as organizações desejam ou conseguem chegar ao nível 5. Esta meta
final está diretamente ligada à importância do setor em questão para as estratégias
da organização serem atingidas. No momento, como a empresa estudada encontrase em um mercado competitivo, e sua estratégia de expansão dá-se pela construção
de novas fábricas, então a evolução desse setor em gerenciamento de projetos
tornar-se-á relevante.
Dessa forma, limita-se à na apresentação de algumas sugestões de ações a
serem consideradas, baseadas na avaliação realizada em níveis de maturidade e
sucesso, a saber:
• Ação 1: Diagnóstico completo de maturidade
Objetivo: Compreender a causa das anomalias que impactam o grau de
sucesso dos projetos e nível de maturidade, tendo em vista ser uma das exigências
da primeira pergunta do nível 4 do formulário de autoavaliação do modelo MMGP.
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Justificativa: O objetivo desse diagnóstico é analisar em detalhe as causas de
fracasso, nível de aceitação do assunto pelos stakeholders e outros. O diagnóstico
permite analisar também todos os aspectos das dimensões da maturidade, item não
abordado nesta pesquisa que enfatiza o resultado do nível de maturidade.
Resultados

esperados:

Relatório

completo

contendo

avaliação

do

desempenho, avaliação dos processos, levantamento de dados da situação atual e
relação de etapas previstas.
• Ação 2: Incorporação dos índices de desempenho na rotina de gestão
Objetivo: Inserir os indicadores ao longo do ciclo de vida dos projetos
permitindo aos responsáveis acompanharem mensalmente o desempenho pelo
sistema de gestão informatizado da empresa.
Justificativa: Os índices poderão ser analisados durante o período de
monitoramento e controle dos projetos, a fim de permitirem a visão de tendência
acerca dos resultados relacionados a custo e prazo. Devido à empresa já possuir
uma gestão informatizada de seus processos e relatórios, isso não gerará trabalhos
adicionais aos responsáveis.
Resultados esperados: Gestão visual dos índices fornecidos pelo sistema e
pelo ganho na tomada de decisão dos responsáveis devido à atualização dinâmica
dos dados e às projeções de custo e prazo.
• Ação 3: Registro de lições aprendidas
Objetivo: Implantar um banco de dados de mudanças e lições aprendidas
para auxiliar o desenvolvimento e implementação de projetos mais adequados às
necessidades de um dado contexto empresarial.
Justificativa: Um dos indicativos de sucesso é o aprendizado armazenado
para projetos futuros. As lições aprendidas tornam-se, assim, um conhecimento
balizador para tomada de decisões, aumentando aspectos da racionalidade humana
e permitindo influência direta nos resultados dos projetos.
Resultados esperados: Ambiente digital de registro e consulta de lições
aprendidas, permitindo acesso remoto a todos os colaboradores do setor de
engenharia e integrado às unidades de negócio.
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Assim, essas três ações auxiliarão a condução da organização ao próximo
estágio de maturidade, o nível 5 – Otimizado. Este representa um cenário em que a
empresa atinge sabedoria em gerenciamento de projetos, e sua plataforma não
somente funciona, mas dá resultados como também foi otimizada pela prática da
melhoria contínua.
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5

CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar a relação entre o nível

de maturidade do setor de engenharia de uma organização e o sucesso dos seus
projetos realizados. Buscou-se, assim, escolher uma metodologia de avaliação de
maturidade em gestão de projetos, mensurar o nível de maturidade em gestão de
projetos do setor de engenharia da empresa e avaliar os resultados com base nos
critérios de prazo e custo.
Com este propósito, primeiramente realizou-se a fundamentação teórica
necessária para contextualizar o ambiente de aplicação desta pesquisa, explorando
os principais temas necessários para o desenvolvimento do método de pesquisa. Em
seguida, após explorar os principais modelos de maturidade existentes e técnica
para avaliar e medir o desempenho dos projetos, foi selecionado o modelo MMGP
para determinação do nível de maturidade e a análise do valor agregado para
estabelecer o desempenho.
Com o uso do modelo MMGP de Prado (2008), foi possível avaliar o setor de
engenharia da empresa e classificá-lo com o nível de maturidade em gestão de
projetos em 4,08, referente ao nível 4 – Gerenciado. Prado (2015) esclarece que,
para evoluir ao próximo estágio, é necessário um amplo processo de treinamento, de
mudanças culturais (metodologia, estrutura organizacional, entre outros) e da
existência de um banco de dados de ótima qualidade. Conforme demonstrado
anteriormente na Figura 1, as organizações que estão no nível 4 apresentaram, no
estudo de Archibald e Prado (2018), um percentual de 80% de sucesso em seus
projetos, seguindo as características qualitativas definida pelos autores. Sendo
assim, empresas com maior maturidade em gerenciamento de projetos tem, ao
mesmo tempo, uma melhor performance em projetos (YAZICI, 2009). Portanto, o
modelo MMGP mostrou-se bastante eficiente, oferecendo um instrumento de
pesquisa de simples aplicação e um diagnóstico preciso.
Os resultados da pesquisa sinalizaram que, mesmo com a utilização de uma
ferramenta quantitativa proposta por esta pesquisa para determinação do nível de
sucesso dos projetos do setor da engenharia, os resultados foram próximos aos
calculados pelos critérios qualitativos definidos pelo modelo MMGP. A organização
estudada posicionou-se graficamente no início da área considerada como ideal,
demonstrando que são necessárias ações para atingir níveis mais altos.

85

As conclusões apresentadas neste trabalho têm limitações em função de ter
sido realizada em apenas uma organização e em um setor específico. Como o tema
maturidade em gestão de projetos é recente, sugere-se estudos para avaliar a
influência da evolução do nível de maturidade em outras métricas de desempenho
de projetos além do prazo e do custo.
Após a implantação e efetivação das ações e demais itens identificados pelo
diagnóstico completo de maturidade, a avaliação deverá ser repetida para confirmar
a evolução da capacidade da organização em gerenciar projetos, estima-se a
realização após dois anos. Em seguida, deverá ser analisada a faixa de conforto da
organização mantendo seu nível de maturidade entre 4 e 5 pontos conforme
estratégia.
Criar um ambiente colaborativo será fundamental para a qualidade do projeto
e, por sua efetividade, um dos obstáculos comumente encontrado é a resistência da
mudança por parte dos colaboradores. Isso poderá ser alcançado com a criação de
um comitê com representantes de cada unidade de negócio, para propor e executar
as ações conforme expectativas dos clientes internos e diagnóstico realizado.
Além disso, deverá haver um trabalho de divulgação das mudanças com
esclarecimento e preparação de todos os envolvidos. A primeira preocupação ao
gerenciar a mudança e a resistência deverá ser a criação de um ambiente de
aprendizagem. Em segundo lugar, deverá ser criado um nível de expectativa
adequado e, em terceiro, criar confiança e respeito mútuos, adequados à
organização, permitindo o processo de adoção instantâneo e saudável das
mudanças.
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