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RESUMO 

 

O objetivo da presente dissertação é formular diretrizes para o aprimoramento de 
modelos de maturidade, ou para a elaboração de novos modelos, visando a sua 
aplicação a departamentos de projetos. A maturidade em gerenciamento de projetos 
tornou-se um fator crítico para organizações que desenvolvem projetos e querem 
destacar-se no mercado em que atuam. Para tanto, os modelos de maturidade 
fornecem caminhos para que a institucionalização da gestão de projetos seja 
alcançada da melhor maneira possível. Geralmente, esses modelos avaliam a 
organização, definem sua situação atual em gerir projetos e propõe passos a serem 
realizados para avanço do nível de maturidade. Visando contribuir para o 
aperfeiçoamento dos modelos de maturidade para casos específicos, formulando 
diretrizes de aprimoramento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 
elaboração de uma matriz de análise comparativa e realizado um estudo de caso 
para aplicação de dois modelos de maturidade (MMGP e PMMM níveis 2 e 3), 
selecionados a partir de critérios encontrados na literatura, em um departamento de 
engenharia de uma empresa do setor de petróleo. O estudo de caso subsidiou a 
realização de uma análise comparativa dos modelos, a partir da qual foram 
formuladas diretrizes de aprimoramento. Os resultados mostraram que o 
departamento avaliado encontra-se num estágio mediano da maturidade, 
registrando avanços significativos em algumas dimensões avaliadas. Também foi 
verificado que os resultados da aplicação dos dois modelos apresentam-se como 
complementares, embora destaque-se o modelo MMGP pela maior profundidade de 
diagnóstico, que leva em conta maior número de variáveis dentro de seus níveis de 
maturidade do que o modelo PMMM (níveis 2 e 3). Por fim, foram formulados 
direcionamentos que contribuem para o aprimoramento de modelos de maturidade, 
considerando o ambiente organizacional em que este trabalho foi desenvolvido.  
 
Palavras-chave: Gestão de projetos. Maturidade organizacional. Modelos de 
maturidade.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The purpose of this dissertation is to formulate guidelines for the improvement of 
maturity models, or the development of new ones, aiming at its application to project 
departments. The maturity of project management has become critical for 
organizations that develop projects and want to stand out in the market they serve. 
For this purpose, maturity models provide paths in order to guarantee that the  
institutionalization of project management is achieved in the best possible way. 
Generally, these models assess the organization, define its current situation in 
managing projects and propose steps to be performed in the search of more 
advanced levels of maturity. With the objective of contributing to the improvement of 
maturity models for specific cases, a bibliographical research was conducted for the 
preparation of a comparative analysis matrix and performed a case study for 
application of two maturity models (MMGP and PMMM levels 2 and 3), selected 
based on criteria found in the literature, in an engineering department of an oil 
company. The case study supported the realization of a comparative analysis of 
models, from which guidelines were formulated for improvement. The results showed 
that thedepartment is evaluated in a medium stage of maturity, recording significant 
progress in some dimensions assessed. They also found that the results of applying 
the two models are presented as complementary,  although the model is highlighted 
by the greater depth of MMGP diagnostic, considering many variables in their levels 
of maturity than model PMMM (levels 2 and 3).Finally, directions have been 
formulated that contribute to the improvement of maturity models, taking in account 
the organizational environment in which this work was developed. 
 
Keywords: Project management. Organizational maturity. Maturity models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Este capítulo inicia-se situando o trabalho proposto dentro do contexto da 

gestão de projetos moderna, embasando a formulação das proposições do trabalho 

de pesquisa. Em seguida, é apresentado o problema da pesquisa e relacionadas às 

questões as quais este trabalho se propõe a responder. Também são descritos o 

objetivo geral e os objetivos secundários, e realizada uma breve apresentação da 

estrutura de cada capítulo da dissertação. 

 
 
1.1 Apresentação 

 
 As frequentes mudanças e exigências da demanda do mercado moderno, em 

que prazo, custo e qualidade são fatores determinantes para o sucesso, tornaram-se 

o grande desafio das organizações. Com isso, as organizações utilizam a gestão de 

projetos como ferramenta para implementação de estratégias em resposta as 

inovações e mudanças de produtos, serviços e processos organizacionais 

(KERZNER, 2009; WINTER et al, 2006; CARVALHO et al, 2005).  

Na literatura são encontrados alguns métodos de gestão de projetos (OGC, 

2009; PMI, 2008; ABNT, 2006; IPMA, 2006), mas para Khoshgoftar e Osman (2009) 

o diferencial para escolha e utilização de uma metodologia está em identificar qual a 

mais adequada à realidade da organização, pois quanto maior for o alinhamento do 

método adotado com a organização maior será a probabilidade de sucesso em sua 

implantação e utilização.  

Em contrapartida, Chin (2004) e Highsmith (2004) criticam os métodos 

clássicos de gestão de projetos que podem ser vistos como um conjunto de 

processos com foco no planejamento detalhado e resistente a mudanças, pois não 

colaboram mais para o novo contexto de dinamismo de equipes e produtos 

inovadores que requerem mais “agilidade”, “flexibilidade” e menor ciclo de 

desenvolvimento; sugerem a criação de uma nova plataforma de gerenciamento de 

projetos aplicada a organizações e projetos que possuam esse perfil (BENASSI, 

2009).     

 A gestão de projetos teve suas origens a partir de outras áreas, como 

qualidade, custos e recursos humanos (KERZNER, 2009). Hoje suas boas práticas, 

tornaram-se um diferencial competitivo para o sucesso, mas o caminho a ser 
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seguido para sua institucionalização apresenta grandes desafios, que geralmente, 

afetam a cultura organizacional. De acordo com Rabechini Júnior (2005), para que 

esse caminho possa ser menos árduo, faz-se necessário a adoção de um modelo de 

avaliação da maturidade em gestão de projetos, que permita um maior entendimento 

das forças e fraquezas de uma organização.  

Esses modelos de maturidade têm sido aplicados, avaliados e comparados 

por pesquisadores e profissionais da área de gerenciamento de projetos. Pesquisas 

como as realizadas por Nascimento (2011), Jucá Júnior et al (2010), Turner et al 

(2010), Silveira et al (2009), Pietrobon (2009), Harrison (2006), Carvalho et al (2005) 

e Rabechini Júnior (2005), entre outros, mostraram que os modelos possuem um 

caráter generalista e indicam a existência de lacunas na estruturação e na avaliação, 

dentre outros fatores, o que contribui para adaptação e desenvolvimento de novos 

modelos adaptados a casos específicos. 

Os modelos de maturidade podem avaliar tanto uma organização de forma 

geral, quanto um departamento ou um setor da empresa. Para Prado (2008), a 

análise departamental permite um contato maior com a realidade de gerenciamento 

de projetos da organização e enxerga nisso uma oportunidade de se implantar 

melhorias na base da organização, onde os projetos “acontecem”. Por outro lado a 

avaliação global permite uma visão holística da maturidade organizacional, 

fornecendo informações para os níveis estratégicos da gestão; entretanto, apenas o 

uso da análise global pode não revelar informações condizentes com a realidade. 

De forma a contribuir para o avanço dos estudos sobre maturidade 

organizacional, esta pesquisa se propõe a formular diretrizes de aprimoramento para 

modelos de maturidade baseando-se na pesquisa bibliográfica e na realização de 

um estudo comparativo com modelos de maturidade dentro de um ambiente 

departamental de projetos de engenharia o qual está inserido em uma empresa da 

indústria do petróleo, aqui denominada empresa Beta. Para essa organização a 

gestão de projetos é tida como uma ferramenta essencial para sua sobrevivência, 

considerando os grandes desafios pelos quais esse tipo de indústria vem passando, 

principalmente no que concerne à gradativa escassez de recursos naturais a serem 

explorados além de enfrentar uma delicada relação com a sociedade e com os 

órgãos reguladores para o desenvolvimento de suas atividades.  
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1.2 Definição do problema 

 
 A execução de projetos complexos e de grande porte está se tornando cada 

vez mais comum para o atendimento das diversas necessidades envolvidas, 

tornando crescente o desafio das organizações em como gerenciar estes projetos 

com eficiência, ou seja, dentro dos prazos e custos previstos (PRADO, 2008).  

 Diante disso, Vargas (2009) comenta que foi preciso que as empresas 

conseguissem melhores resultados com menos recursos, em menor tempo, com 

cada vez mais qualidade. Em outras palavras, fazer mais que os concorrentes, 

gastando menos.  

Kerzner (2009) acrescenta que em virtude de uma série de pressões de 

ordem econômica e de mercado, a maioria das empresas que não conseguiam 

manter-se competitivas na comercialização de produtos e serviços padronizados 

passou a ter necessidade de desenvolver projetos para atender às demandas dos 

clientes, seja na concepção e lançamento de produtos mais adequados às 

necessidades dos mercados, seja na prestação de serviços personalizados, ou até 

mesmo para alcançar níveis mais altos de desenvolvimento organizacional. 

Dentre os fatores externos que impulsionam a empresa à adoção de uma 

metodologia de gestão de projetos, Kerzner (2006) relaciona os seguintes: 

concorrência; padrões de qualidade; resultados financeiros; preocupações legais; 

fatores técnicos; preocupações sociais; fatores políticos; pressões econômicas; 

preocupações dos acionistas etc. 

Portanto, a gestão de projetos fornece um conjunto de ferramentas gerenciais 

que permitem que a empresa desenvolva habilidades, incluindo conhecimento e 

capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não-repetitivos, únicos e 

complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-determinados 

(VARGAS, 2009). Embora existam alguns métodos de gerenciamento de projetos 

atualmente, apenas a adoção de uma dessas metodologias não é, por si só, uma 

garantia que os projetos da organização obtenham sucesso (PRADO, 2008; 

BOUER; CARVALHO, 2005; STANLEIGH, 2005). 

Segundo Lopes (2008), é a partir do avanço do gerenciamento de projetos 

nas organizações que se identifica o seu nível de maturidade. Esse, por sua vez, 

revela o processo de aprendizagem e de aplicação das técnicas de gerenciamento 

de projetos pela organização. Nesse caso, o fator mais importante não é o tempo em 
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que essa disciplina vem sendo aplicada pela organização, mas sim se existem 

processos e procedimentos que são usados de modo repetitivo, consistente e 

competente, e como a organização promove processos e projetos de sucesso.  

Com base nisso os modelos de maturidade se propõem a quantificar 

numericamente a capacidade de uma organização gerenciar projetos com sucesso 

(PRADO, 2011). A falta de maturidade em gerenciamento de projetos pode acarretar 

atrasos, mudanças de escopo durante o projeto, não atendimento das expectativas 

de eficiência/desempenho após a implantação de cada projeto, dentre outros. Esses 

fatores podem ocasionar a insatisfação do cliente (interno ou externo), além de 

evidenciar que não há alinhamento dos projetos com os negócios da empresa, 

tornando a organização menos competitiva e mais suscetível a perdas financeiras 

em seus empreendimentos. Por outro lado, a partir das pesquisas de maturidade 

realizadas por Prado e Archibald com empresas brasileiras, Prado (2011, p. 38) 

conclui que “não importa a categoria de projetos executados em seu setor, se a 

maturidade atual está acima do nível 4 (1-5), o nível de sucesso provavelmente 

estará acima de 80%”. 

 Para Rabechini Júnior et al (2002), para implementação da gestão de projetos 

faz-se necessário o envolvimento da alta administração, principalmente no que diz 

respeito às questões de mudanças. Outro fator que merece atenção é a estrutura 

organizacional, pois organizações que possuem uma estrutura departamental e 

hierarquizada são classicamente inibidoras da gestão por projetos.  

 A estrutura organizacional deve ser dinâmica, sendo capaz de lidar com 

rápidas mudanças caso o ambiente exija (PATAH; CARVALHO, 2002). Carvalho e 

Rabechini Júnior (2011) enfatizam que não existe uma estrutura organizacional 

única para todos os casos, mas para cada tipo de projeto existe uma estrutura mais 

adequada. 

 Devido ao impacto gerado pelo processo de avaliação e avanço da 

maturidade, torna-se indispensável à análise e o aprimoramento do modelo a ser 

utilizado. Existem vários modelos disponíveis, cada um com suas peculiaridades; é 

preciso ter certeza da consistência de seus resultados e do framework proposto pelo 

modelo para desenvolvimento da maturidade, fato que tem se tornado um desafio 

para as organizações e seus departamentos, pois como a maioria dos modelos 

adere aos métodos clássicos de gestão de projetos, esses modelos podem realizar 

uma análise incompleta e não fornecer um diagnóstico adequado à realidade da 
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organização. Corroborando com essa idéia, Pietrobon (2009) conclui que a 

necessidade de melhoria e/ou adaptação de modelos pode ser percebida pela idéia 

da aplicação de vários modelos para avaliar a mesma organização de forma a 

complementar a análise da maturidade de um modelo com outros. 

 Baseado nesse contexto, no pressuposto da existência de lacunas nos 

modelos de maturidade já identificados por vários autores (NASCIMENTO, 2011; 

JUCÁ JÚNIOR et al, 2010; TURNER et al, 2010; SILVEIRA et al, 2009; 

PIETROBON, 2009; HARRISON ,2006; CARVALHO et al, 2005; RABECHINI 

JÚNIOR, 2005), e na percepção de Pietrobon (2009) de melhoria de modelos de 

maturidade aplicado a casos específicos a partir da avaliação e comparação de 

vários modelos na mesma organização, esta pesquisa restringe a abordagem dessa 

problemática a departamentos de organizações que trabalham com projetos de 

engenharia caracterizadas por possuírem uma estrutura matricial moderada ou 

matricial forte em seus departamentos de projetos, propondo-se a responder os 

seguintes questionamentos: 

 
1. As lacunas nos modelos de maturidade podem ser identificadas, de modo a 

subsidiar a formatação de diretrizes para o aprimoramento de modelos existentes 

e o desenvolvimento de novos modelos? 

2. Como identificar as lacunas nos modelos de maturidade, utilizando a análise 

conceitual dos modelos e de suas aplicações a casos específicos?  

3. Qual método de análise comparativa entre aplicações de distintos modelos pode 

ser realizado para proceder à identificação de lacunas nos modelos de 

maturidade?  

 
  
1.3 Proposição e objetivos 

 
 A partir da definição do problema da pesquisa e de seus questionamentos 

trabalha-se com base na seguinte proposição: A análise comparativa de modelos 

de maturidade e dos resultados de suas aplicações a casos específicos 

permite identificar lacunas e elaborar diretrizes para o aprimoramento dos 

modelos aplicados e para a formulação de novos, com a finalidade de obter 

maior adequação dos modelos aos casos estudados. 
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Com base na formulação da proposição desta pesquisa foi definido o objetivo 

geral deste trabalho, que objetiva formular diretrizes para o aprimoramento de 

modelos de maturidade, ou para a elaboração de novos modelos, visando a 

sua aplicação a departamentos de projetos. 

Para que o objetivo geral possa ser alcançado, foram propostos os seguintes 

objetivos secundários: 

 
1. Identificar os modelos de maturidade mais apropriados à pesquisa; 

2. Definir uma matriz de análise para comparar os modelos e os resultados de suas 

aplicações; 

3. Realizar uma análise comparativa dos modelos de maturidade aplicados; 

4. Aplicar os modelos de maturidade selecionados e analisar comparativamente os 

resultados; 

5. Identificar lacunas existentes nos modelos de maturidade aplicados. 

 
 
1.4 Justificativa 

 
Com o passar do tempo, como mostrou Prado (2008), as organizações 

observaram que a adoção de uma metodologia de gestão de projetos não garantia o 

sucesso de seus projetos. Percebeu-se que fatores organizacionais, externos ao 

projeto, influenciavam no sucesso dos projetos, surgindo a necessidade de preparar 

toda a organização para a gestão de projetos.   

O alinhamento da gestão de projetos com os negócios das empresas tem 

gerado uma crescente valorização da sua utilização para o aprimoramento das 

competências organizacionais e a desafiante missão de adquiram suficiente 

maturidade a fim de aumentar a frequência com que os projetos obtêm sucesso. 

Muitos profissionais atuam nessa área, mas apesar do crescimento da gestão 

de projetos ainda há uma defasagem quando se comparam as técnicas e os 

pesquisadores no assunto. De acordo com os dados do Project Management 

Institute – PMI, entre 2000 e março de 2009 houve um aumento de 27.052 para 

331.000 membros certificados pelo Instituto. Ainda não foram realizadas pesquisas 

sobre a quantidade de pesquisadores na área, apenas sabe-se que existe uma 

disparidade muito grande em relação aos profissionais, fato este que colabora para 



19 
 

que se requeiram mais pesquisadores trabalhando este assunto (MARTINS et al, 

2010). 

 Pesquisas recentes mostraram que os modelos de maturidade atuais 

possuem deficiências na avaliação organizacional, seja por não contemplar a 

estrutura organizacional e seu contexto, seja pelo método utilizado na avaliação 

(JUCÁ JUNIOR et al, 2010; PITROBON, 2009; HARRISON, 2006; CARVALHO et al, 

2005). A pesquisa realizada por Jucá Junior et al (2010), em empresas 

desenvolvedoras de software, mostrou que os resultados encontrados mediante a 

aplicação do questionário do modelo adotado não condiziam com a realidade 

quando comparados diretamente aos dados coletados por meio de entrevistas não 

estruturadas.  

 Uma motivação importante para a escolha deste tema deve-se ao fato de a 

maturidade em gerenciamento de projetos estar em bastante evidência pelos 

pesquisadores do assunto. Por outro lado, é bem recente nas organizações a 

percepção de que a análise de maturidade a torna mais competitiva e eficaz.  

Além disso, esse é um tema de análise acadêmica ainda sem registros no 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRN. Esta é a 

oportunidade de se abrir um campo de estudo, por meio do aporte de informações, 

abordagens e análises, que poderão contribuir para pesquisas futuras.  

 Assim sendo, o estudo proposto é viável e relevante, por se tratar de um tema 

atual e fundamental para o desenvolvimento dos processos organizacionais, além de 

contribuir de forma significante para a academia. 

 
 
1.5 Estrutura da dissertação 

 
 O Capítulo 1 começa situando o trabalho proposto dentro do contexto da 

gestão de projetos moderna, embasando a formulação da proposição do trabalho. 

Em seguida, é definido o problema da pesquisa e relacionadas às questões as quais 

este trabalho se propõe a responder. Ao final são colocados os objetivos geral e 

específicos que nortearão a pesquisa.       

 O Capítulo 2 inicia-se com um breve resumo sobre o que é projeto. Em 

seguida, são abordados os principais conceitos de gerenciamento de projetos e são 

relacionados os métodos de gestão de projetos do PMI, o PMBOK e a NBR 10006 

da ISO. Após essa parte inicial do capítulo, aborda-se a questão da maturidade em 
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gerenciamento de projetos, e apresentam-se cinco modelos de maturidade (CMMi, 

OPM3, PMMM, MMGP, MCGP) usualmente aplicados.   

 O Capítulo 3 apresenta a elaboração de uma matriz de análise que foi 

utilizada como instrumento de avaliação dos modelos de maturidade que foram 

aplicados, nesta pesquisa, a um estudo de caso em um departamento de projetos.  

 O Capítulo 4 traz o método de pesquisa escolhido, os fatores que 

contribuíram para escolha do método, e detalha o processo de pesquisa. Nesse 

capítulo também são apresentados os critérios para escolha dos modelos de 

maturidade a serem utilizados e apresenta um quadro comparativo a partir da matriz 

proposta que identifica o modelo mais adequado à pesquisa. Em seguida, é 

demonstrado o método de avaliação da maturidade de cada modelo escolhido.           

 O Capítulo 5 faz uma breve apresentação da empresa e mostra como o 

departamento avaliado está inserido na organização. Também é abordado o 

processo de planejamento da pesquisa, além dos instrumentos de coleta dos dados. 

São apresentados os métodos utilizados para tratar e validar os dados coletados 

com destaque para utilização do coeficiente Alpha de Cronbach. Também são 

apresentadas análises e discutidos os resultados para cada modelo de maturidade 

utilizado na pesquisa. Em seguida, são apresentadas as análises comparativas da 

aplicação dos modelos, com base na matriz de análise proposta no Capítulo 3.   

 No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho, desde as 

relativas aos fundamentos teórico-conceituais até as referentes aos resultados do 

trabalho empírico. Nesse capítulo, há de se confirmar ou negar a proposição 

levantada no capítulo de introdução. Também serão apresentadas as respostas para 

os questionamentos da pesquisa e destacado o alcance dos objetivos aqui 

propostos. Por fim, são relacionadas as limitações desta dissertação e sugeridas 

novas direções para trabalhos futuros que possam dar continuidade ao que foi 

iniciado aqui, de forma a contribuir para o avanço da pesquisa com os modelos de 

maturidade em gerenciamento de projetos. 
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2 GESTÃO DE PROJETOS E MATURIDADE 

 
Este capítulo apresentará as principais abordagens referentes ao 

gerenciamento de projetos pertinentes a este trabalho, iniciando-se pelos conceitos 

de projeto, gestão de projetos e os métodos da ABNT e do PMI. Em seguida, são 

apresentados os conceitos de maturidade organizacional bem como os modelos de 

maturidade em gerenciamento de projetos, relacionando os modelos CMMi, PMMM, 

OPM3, Prado-MMGP e Rabechini-MCGP. A apresentação desses conceitos e 

modelos é relevante para embasar os capítulos seguintes deste trabalho, que 

tratarão de definir uma matriz de análise para comparativo dos modelos, e aplicação 

de modelos por meio de estudo de caso. 

 
 
2.1 Um breve resumo sobre projetos 

 
 Com o crescente desenvolvimento de projetos pelas organizações, várias 

definições para projetos têm sido elaboradas com o objetivo de promover um 

entendimento comum entre as diversas organizações que trabalham com este tipo 

de empreendimento (RABECHINI JUNIOR, 2005). Portanto, esse conceito é 

encontrado a partir de várias perspectivas, mas todas levam a um entendimento 

geral do que é um projeto.   

O Guia PMBOK do PMI (2008) diz que um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, possuindo 

objetivos, início e fim definidos atingindo o término quando os objetivos estiverem 

sido concluídos. Para a ISO 10006 (ABNT, 2006), um projeto consiste em um 

conjunto de atividades coordenadas e controladas, com início e fim, realizado para 

alcançar objetivos definidos de acordo com os requisitos especificados.     

Em um conceito mais elaborado, Vargas (2009) define projeto como um 

empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de 

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

sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, 

recursos envolvidos e qualidade.  

 As principais características de projeto são a temporariedade, a 

individualidade do produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto, a elaboração 

progressiva, a complexidade e a incerteza (PMI, 2008; VARGAS, 2009). Dentre as 
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principais características dos projetos, entretanto, destacam-se a temporariedade, o 

resultado único e a elaboração progressiva.  

 A temporariedade significa que todo projeto possui um início e um fim definido 

(VARGAS, 2009). O final é alcançado quando os objetivos do projeto tiverem sido 

atingidos (PMI, 2008). Temporário não significa dizer de curta duração, muitos 

projetos duram vários anos. Em todos os casos, no entanto, a duração de um projeto 

é finita, ou seja, projetos não são esforços contínuos. 

 Um projeto cria entregas exclusivas, que são produtos, serviços ou 

resultados. Os projetos podem criar um produto ou objeto produzido, uma 

capacidade de realizar um serviço ou um resultado, como resultados finais ou 

documentos. A singularidade é uma característica importante na entrega dos 

produtos do projeto (PMI, 2008). 

 De acordo com o PMBOK, a elaboração progressiva é uma característica de 

projetos que integra os conceitos de temporário e exclusivo. Elaboração progressiva 

significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos. A elaboração 

progressiva das especificações de um projeto deve ser cuidadosamente coordenada 

com a definição do escopo do projeto, particularmente se o projeto for realizado sob 

contrato (PMI, 2008). 

 Todos os projetos são divididos em fases, e sejam grandes ou pequenos, têm 

um ciclo de vida parecido. No mínimo, um projeto terá uma fase inicial ou uma 

iniciação, uma fase (ou fases) intermediária(s) e uma fase final. O número de fases 

depende da complexidade do projeto e do setor de indústria. Todas as fases 

coletivas que o projeto avança em conjunto são denominadas ciclo de vida do 

projeto (HELDMAN, 2006). 

 De acordo com o PMBOK, o ciclo de vida do projeto define as fases que 

conectam o início de um projeto ao seu final (PMI, 2008). A definição do ciclo de vida 

do projeto pode ajudar o gerente de projetos a esclarecer se deve tratar o estudo de 

viabilidade como a primeira fase do projeto ou como um projeto autônomo. 

  Para Vargas (2009), o ciclo de vida pode ser dividido em um conjunto de 

fases, normalmente fixas para todos os tipos de projeto, contendo uma série de 

passos principais do processo de contextualizar, desenhar, desenvolver e colocar 

em operação uma determinada necessidade do projeto. Essas fases, por sua vez, 

são subdivididas em estágios, ou etapas específicas, de cada natureza de projeto. 
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Esses estágios são, então, subdivididos em atividades, ou tarefas específicas de 

cada projeto.  

 Sendo assim, o ciclo de vida de um projeto são as etapas pelas quais um 

projeto deve passar até alcançar o seu objetivo principal, sejam essas etapas 

atividades, tarefas ou fases. Além disso, essa definição auxilia no controle do 

projeto, pois se os marcos ficarem bem definidos facilitará para o planejamento e 

controle do projeto. 

 A Figura 1 mostra o ciclo de vida de um projeto e as fases integrantes. 

Observa-se que a etapa mais longa é a intermediária onde se encontram os 

principais marcos do projeto e em que se concentra o maior esforço de todas as 

partes envolvidas no projeto.  

 
Figura 1 – Sequência típica de fases no ciclo de vida de um projeto 

 
Fonte: PMI (2004, p.23). 
 
 Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser 

abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização. Os projetos são, 

portanto, frequentemente utilizados como um meio e atingir o plano estratégico de 

uma organização, seja a equipe do projeto formada por funcionários da organização 

ou um prestador de serviço. Os projetos são normalmente autorizados como um 

resultado de uma ou mais considerações estratégicas podendo ser elas uma 

demanda de mercado; uma necessidade organizacional; uma solicitação de um 

cliente; um avanço tecnológico; ou um requisito legal (PMI, 2008).   
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2.2 Gerenciamento de projetos 

 
 O mercado atual tem exigido cada vez mais a racionalização das atividades 

desenvolvidas por empresas e organizações, em que o planejamento dos prazos, 

recursos e custos, bem como o controle de cada um desses fatores ao longo da 

execução de um projeto, tem sido essencial na obtenção do produto final, dentro dos 

objetivos pretendidos. E para que todas essas premissas acima se tornem realidade 

faz-se o uso da prática do gerenciamento de projetos que permite, por meio de 

ferramentas, o planejamento e o controle de todas as partes envolvidas no projeto. 

Segundo o PMI (2008), o gerenciamento de projetos é realizado por meio da 

aplicação e da integração dos seguintes processos do gerenciamento de projetos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. O 

gerente de projetos é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. 

 Heldman (2006) define que o gerenciamento de projetos é um processo que 

exige várias atividades, incluindo planejar, colocar em ação o plano do projeto e 

acompanhar o progresso e o desempenho. O planejamento é uma das funções mais 

importantes, esse processo define o padrão a ser aplicado ao longo do ciclo devido 

e será usado para rastrear o desempenho futuro do projeto. 

 Kerzner (2009) divide a gestão de projetos em três fases. Na primeira fase, de 

1940 a 1965, inicialmente apenas algumas organizações como a NASA e as forças 

armadas dos Estados Unidos a utilizavam, mas ainda com metodologias bastante 

deficientes como a over-the-fence. A segunda fase, de 1960 a 1985, foi marcada 

pelo uso de métodos informais de gerenciamento de projetos e foi onde muitos 

executivos começaram a buscar novas técnicas de gestão e estrutura organizacional 

que poderiam se adaptar rapidamente a ambientes de mudanças. Na terceira fase, 

de 1985 a 2009, as organizações começam a enxergar a adoção da gestão de 

projetos como uma necessidade, passando da ênfase na gestão de projetos 

isolados para gestão de projetos orientada a organização como um todo. 

Desde a década de 1990, algumas organizações preocuparam-se em agrupar 

conhecimentos e métodos em gerenciamento de projetos em padrões e guias. 

Organizações como o Project Management Institute (PMI), a International Project 

Management Association (IPMA), o Software Engineering Institute (SEI) e o Office of 

Government Commerce (OGC) são exemplos de grandes entidades com 

metodologias difundidas, algumas até com programas de certificação, publicações e 
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conselho diretor com grupos de trabalhos em diversas áreas do conhecimento na 

área de gerenciamento de projetos (RAMOS, 2006).    

 Alguns autores afirmam que a gestão de projetos ainda está a caminho de 

tornar-se uma disciplina científica, pois não há uma base teórica consolidada 

havendo também uma dissonância entre a prática e a pesquisa sobre o tema 

(WINTER et al 2006; KWAK; ANBARI, 2009; MARTINS et al, 2010). Kwak e Anbari 

(2009), a partir de uma pesquisa realizada em mais de 500 artigos dos principais 

periódicos internacionais de gestão, publicados de 1950 a 2007, analisaram a 

evolução da pesquisa em gestão de projetos a partir de oito temáticas principais. Os 

resultados dessa pesquisa mostraram que houve uma grande evolução na 

quantidade de publicações destacando-se as publicações nas áreas de Estratégia e 

Gestão de Portfólio. Ficou claro, entretanto, que para que a gestão de projetos torne-

se uma disciplina científica é preciso expandir a compreensão do gerenciamento de 

projetos para mais áreas da gestão.  

  
 
2.2.1 Processos de gerenciamento de projetos 

 
 Os processos e os grupos de processos são orientações que possibilitam a 

aplicação do conjunto de conhecimento e habilidades no gerenciamento de projetos. 

 Segundo o Guia PMBOK, os processos de gerenciamento são apresentados 

como elementos distintos, com interfaces bem definidas. Os profissionais 

experientes de gerenciamento de projetos reconhecem que existe mais de uma 

maneira de gerenciar um projeto. As especificações do projeto são definidas como 

objetivos que precisam ser realizados com base na complexidade, no risco, no 

tamanho, no prazo, na experiência da equipe de projeto, no acesso aos recursos, na 

quantidade de informações históricas, na maturidade da organização em 

gerenciamento de projetos e no setor e na área de aplicação. O gerente de projetos 

e a equipe do projeto são responsáveis pela determinação de que processos dos 

grupos dos grupos de processos serão empregados e por quem, além do grau de 

rigor que será aplicado a execução desses processos para alcançar o objetivo 

desejado do projeto (PMI, 2008). 

 Seguindo essa mesma linha de pensamento, Heldman (2006) descreve que 

os processos de gerenciamento de projetos organizam e descrevem o trabalho do 

projeto e que são executadas por pessoas. Como as fases do projeto, os processos 
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de gerenciamento estão inter-relacionados e dependem uns dos outros, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

 
 Figura 2 – Integração de grupos de processo em um projeto 

 
Fonte: PMI (2004, p.68). 
 
 O grupo de processos de iniciação é constituído pelos processos que facilitam 

a autorização formal para iniciar um novo projeto ou uma fase do projeto (PMI, 

2008). Heldman (2006) afirma que a iniciação confirma que um projeto, ou a fase 

seguinte do projeto, deve ser iniciado, ou seja, este processo concede aprovação 

para comprometer os recursos da organização para o projeto ou fase. Geralmente é 

nessa fase onde são assinados os contratos e são emitidas as liberações por parte 

de órgãos ambientais e/ou fiscais, pois é necessário que tudo esteja de acordo com 

a legislação e leis vigentes. 

 O planejamento é o processo de formular e revisar os documentos de 

planejamento a serem usados no restante do projeto. Neste grupo de processos, os 

requisitos do projeto são especificados, e os stakeholders são identificados. O 

planejamento tem mais processos do que qualquer um dos demais processos do 

gerenciamento de projetos (HELDMAN, 2006). Os projetos são únicos e, portanto, 

nunca foram executados, sendo assim o planejamento precisa abranger todas as 

áreas do gerenciamento de projetos e considerar orçamentos, a definição de 

atividades, o planejamento do escopo, o desenvolvimento do cronograma, a 
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identificação dos riscos, o recrutamento da equipe, o planejamento de aquisições e 

muito mais. 

 A fase de execução é constituída pelos processos usados para terminar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento de projeto a fim de cumprir os 

requisitos do projeto (PMI, 2008). Para Heldman (2006), o processo de execução 

acompanha de perto o plano do projeto e assegura que sua próxima execução 

esteja em sincronia com os objetivos desejados. 

 No grupo de controle, são feitas e analisadas as avaliações de desempenho, 

para descobrir se o projeto está de acordo com o plano. Se forem detectados 

desvios, será aplicada uma ação corretiva para sincronizar as atividades ao plano do 

projeto. É possível que esse procedimento exija passagens adicionais pelo processo 

de planejamento para reajustar os objetivos almejados (HELDMAN, 2006). 

 O encerramento é o processo menos utilizado no gerenciamento de projetos, 

segundo afirma Heldman (2006). Assim que os objetivos do projeto são alcançados, 

a maioria dos integrantes do projeto estará pronta para migrar para um próximo 

projeto. Entretanto, o encerramento é importante porque todas as informações e 

lições aprendidas do projeto são reunidas e armazenadas para referência futura. 

 
 
2.2.2 Padrões de gerenciamento de projetos  

 
 Nesta parte do referencial serão apresentadas duas das principais 

metodologias de gerenciamento de projetos encontradas na literatura. O primeiro 

método referenciado é o do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) do 

Project Management Institute (PMI), que sugere nove áreas do conhecimento a 

serem consideradas no processo de gerenciamento de projetos. O segundo método 

referenciado é a norma ISO 10006, desenvolvida pelo International Organization for 

Standardization (ISO) e nacionalizada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). A norma ISO 10006 faz uma abordagem das diretrizes para 

garantir a qualidade em projetos de empreendimentos. 

 
 
2.2.2.1 Project Management Body of Knowledge – PMBOK 

 
 O PMBOK é o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, é a 

soma dos conhecimentos intrínsecos à profissão de gerenciamento de projetos. O 
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conjunto de conhecimentos em gerenciamento completo de projetos inclui práticas 

tradicionais comprovadas e amplamente aplicadas, além de práticas inovadoras que 

estão surgindo na profissão, inclusive materiais publicados e não publicados (PMI, 

2008). 

 O PMBOK é constituído por nove áreas de conhecimento em gerenciamento 

de projetos, a saber: gerenciamento de integração do projeto; gerenciamento do 

escopo do projeto; gerenciamento de tempo do projeto; gerenciamento de custos do 

projeto; gerenciamento da qualidade do projeto; gerenciamento de recursos 

humanos do projeto; gerenciamento das comunicações do projeto; gerenciamento 

de riscos do projeto e gerenciamento de aquisições do projeto. 

 A Figura 3 demonstra as nove áreas abordadas no PMBOK e o que cada uma 

aborda: 

 
Figura 3 – Visão geral das áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos e 
os processos de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2004, p.11). 
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O principal objetivo do PMBOK é identificar um conjunto de conhecimentos 

em gerenciamento de projetos que seja amplamente reconhecido como boa prática. 

“Boa prática” significa que existe acordo geral de que a aplicação correta dessas 

habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de sucesso em 

uma ampla série de projetos diferentes. Uma boa prática não significa que o 

conhecimento descrito deverá ser sempre aplicado uniformemente em todos os 

projetos; a equipe de gerenciamento de projetos é responsável por determinar o que 

é adequado para um projeto específico (PMI, 2008). 

Papke-Shields et al (2010), a partir da análise de 52 “boas práticas” baseadas 

nas nove áreas do PMBOK, com 142 membros do PMI, observaram que as áreas do 

PMBOK utilizadas com mais frequência são o gerenciamento do tempo, escopo e 

custo, também conhecido como o tripé de ferro da gestão de projetos. A pesquisa 

também revelou que há diferenças no uso das práticas dependendo do contexto do 

projeto avaliados a partir de custos, duração e quantidade de pessoas envolvidas e 

que o uso de diferentes práticas não depende de tipo de indústria ou tamanho da 

organização. Segundo os resultados dessa pesquisa, a análise quantitativa dos 

riscos tem se tornado um fator crítico de sucesso para a gestão de projetos, mas 

conforme Figura 4, o gerenciamento de risco é o elemento menos utilizado pelos 

profissionais da área.     

 
Figura 4 – Uso relativo de práticas de gestão de projetos por área do PMBOK  

 
Fonte: Adaptado de Papke-Shields et al (2010, p.657).   
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2.2.2.2 Diretrizes para gestão da qualidade em empreendimentos – ISO 10006 

 
A norma NBR ISO 10006:2006, originalmente criada pela International 

Organization for Standardization (ISO) e nacionalizada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), foi desenvolvida com o objetivo de fornecer orientações 

para a gestão da qualidade em projetos/empreendimentos. Essas orientações são 

para ampla aplicação, sendo aplicáveis a projetos, independentemente de serem 

pequenos ou grandes, simples ou complexos, individuais ou fazendo parte de um 

programa ou carteira de empreendimentos (ABNT, 2006).  

 De acordo com Stanleigh (2005), o objetivo geral da ISO 10006 é criar e 

manter a qualidade em projetos através de um processo sistemático que garanta 

que as necessidades explícitas e implícitas dos clientes sejam entendidas e 

atingidas, que as necessidades das partes interessadas precisam ser entendidas e 

avaliadas e que as políticas de qualidade da organização incorporem-se ao 

gerenciamento de projetos.  

 Essa norma baseia-se em oito diretrizes para gestão da qualidade em 

projetos de forma a garantir as entregas do projeto e alcançar seus objetivos, 

descritos nos Quadros 1a e 1b. 

 

Quadro 1a – Diretrizes para a gestão da qualidade em projetos 

Diretriz Descrição 

Foco no cliente 

Abrange entender as necessidades atuais e 
futuras do cliente, atender aos requisitos do 
cliente e trabalhar para exceder suas 
expectativas. 

Liderança 

Incentiva as lideranças das organizações 
envolvidas no projeto a criar uma cultura para a 
qualidade estabelecendo e uma política de 
qualidade e identificando os objetivos para o 
empreendimento. 

Envolvimento de pessoas 

Define que o pessoal da organização do 
empreendimento tenha responsabilidade e 
autoridade definida para participação no 
empreendimento. 

Abordagem de processo 

Os processos do projeto devem ser identificados 
e documentados. A organização requerente deve 
comunicar a experiência adquirida (lições 
aprendidas) no desenvolvimento e uso de 
processos próprios, ou adquirida em outros 
projetos, para a organização do 
empreendimento. 

Fonte: adaptado de ABNT (2006). 
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Quadro 1b – Diretrizes para a gestão da qualidade em projetos 

Abordagem sistêmica para a gestão 

Permite a coordenação e a compatibilidade dos 
processos planejados da organização e uma 
definição clara de suas interfaces. Para controlar 
os processos do empreendimento, é necessário 
definir e ligar os processos necessários, integrá-
los e gerenciá-los como um sistema alinhado 
com o sistema global da organização requerente. 

Melhoria contínua 

O ciclo das melhorias contínuas é baseado no 
conceito do PDCA (Plan-Do-Correct-Act). As 
organizações requerentes e do empreendimento 
são responsáveis pela busca contínua para 
aumentar a eficácia e eficiência dos processos 
pelos quais elas são responsáveis. 

Abordagem factual para a tomada de decisão 

Convém que as informações sobre o progresso e 
o desempenho do empreendimento sejam 
registradas, como, por exemplo, num relatório do 
empreendimento.  

Benefícios mútuos nas relações com 
fornecedores 

A organização do empreendimento deve 
trabalhar com seus fornecedores na definição de 
suas estratégias para obtenção de produtos 
externos, especialmente no caso de produtos 
com longo tempo de aquisição. O 
compartilhamento de risco com fornecedores 
também deve ser considerado.   

Fonte: adaptado de ABNT (2006). 
 
 Para Stanleigh (2005), tanto o PMBOK quanto a norma ISO 10006, 

apresentam um conjunto de diretrizes e conhecimentos voltados para o 

gerenciamento de projetos, mas o simples uso dessas diretrizes não garante o 

sucesso dos projetos.  A melhor orientação para o gerenciamento de todos os 

projetos é aplicar uma combinação entre esses dois “manuais”. Stanleigh (2005) 

ainda comenta que a ISO 10006 oferece diretrizes mais claras a serem seguidas 

para garantir a aderência aos padrões de qualidade, enquanto que o uso de vários 

elementos do PMBOK em um projeto não deixa claro seu processo de garantia da 

qualidade e, portanto, seu sucesso.            

 
 
2.3 Maturidade em gerenciamento de projetos 

 
 O termo maturidade significa, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 

2008): “estado em que se está plenamente desenvolvido, época desse 

desenvolvimento, perfeição; excelência, primor”. Quando visto sob esta ótica das 

organizações, refere-se ao estado em que a organização alcança as perfeitas 

condições para o alcance de seus objetivos e metas. A maturidade em projetos pode 
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significar, no âmbito do gerenciamento de projetos, que a organização está em 

plenas condições de gerenciar seus projetos (ANDERSEN; JESSEN, 2003). 

 A maturidade em projetos, segundo Rabechini Júnior (2005), pode ser vista 

como um processo de aquisição de competências que ocorrem gradualmente ao 

longo do tempo, devendo ser conquistada com planejamento e ações para o 

aperfeiçoamento dos processos da organização para o alcance de seus objetivos. 

Rabechini Júnior (2005) ainda acrescenta que o fator humano é essencial para o 

desenvolvimento da institucionalização de excelência do gerenciamento de projetos. 

Isik et al (2009), ressalta que tais competências de gestão de projetos são 

impactadas diretamente pelas forças e fraquezas corporativas, desempenhando um 

papel importante no sucesso dos projetos.     

  Kerzner (2009) define que a maturidade em gestão de projetos é o 

desenvolvimento de sistemas e processos que são, por natureza, repetitivos e 

garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. O modelo 

de maturidade também representa como a capacidade de gestão deve evoluir ao 

longo do tempo. Para isso, a transferência de conhecimento de projeto a projeto, e 

para a organização como um todo, se torna fundamental. 

 As empresas que utilizam uma metodologia de gestão de projetos para 

condução de seus projetos e buscam melhoria contínua de seus processos, 

atravessam um período que leva de dois a cinco anos antes de alcançar a 

excelência em gerenciamento de projetos (KERZNER, 2009). Para tanto, essas 

empresas se empenham, no desenvolvimento de sistemas e processos repetitivos 

para garantir uma alta probabilidade e sucesso, uma vez que a padronização 

contribui significativamente na melhoria destes processos.  

 Mas, apenas a adoção de uma metodologia, por si só, não garante o sucesso 

dos projetos (PRADO, 2008; STANLEIGH, 2005). Bouer e Carvalho (2005, p.356), a 

partir de uma pesquisa realizada em uma indústria brasileira de luminárias com o 

objetivo de discutir efetivamente se o fato de uma organização possuir um método 

singular de gerenciamento de projetos, já definida e implementada, é condição 

suficiente para afirmar que uma organização possui maturidade no gerenciamento 

de projetos, concluem que  

 
A existência de uma metodologia singular de gestão de projetos, 
definida e implementada, não é, por si só, um elemento suficiente 
para atestar o grau de maturidade organizacional na gestão de 
projetos. Um conjunto de elementos fundamentais que gravitam em 
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torno da existência de uma metodologia singular, [...], uma estrutura 
organizacional matricial ou projetizada que suporte e promova a 
gestão de projetos e uma organização apropriada para a gestão de 
projetos, como, por exemplo, um centro de excelência em gestão de 
projetos, também deve estar presentes e ativos para corroborar a 
efetiva maturidade organizacional em gestão de projetos. 

 
 Segundo Lopes (2008), a avaliação do nível de maturidade em gestão de 

projetos tem por objetivo determinar a existência de políticas e procedimentos em 

gestão de projetos realistas e efetivos nas organizações, diferentemente do simples 

arquivamento destes documentos sem sua atualização, e identificar o 

desenvolvimento contínuo de capacidades em gestão de projetos. O 

estabelecimento de patamares em um modelo de maturidade para identificar o 

desenvolvimento contínuo de capacidades de gerenciamento de projetos. 

  Com a evolução dos modelos de maturidade e a adoção dessas 

metodologias pelas organizações, muitos pesquisadores atentaram para avaliar e 

comparar os níveis de maturidade entre as organizações (COOKE-DAVIES; 

ARZYMANOW, 2003; GRANT; PENNYPACKER, 2006; PRADO; ARCHIBALD, 

2009). Cooke-Davies e Arzymanow (2003) analisaram 21 organizações de seis 

diferentes indústrias a fim de comparar, por meio de um modelo desenvolvido por 

um grupo experiente em gestão de projetos da indústria farmacêutica. No 

comparativo entre as organizações farmacêuticas de médio e grande porte, 

concluiu-se que as organizações de médio porte apresentaram, na maioria dos 

aspectos, melhor desempenho com relação às de grande porte. Diante um 

comparativo geral, as organizações de indústrias de engenharia tiveram pontuações 

mais altas do que os setores que adotaram o gerenciamento de projetos mais 

recentemente, como a indústria farmacêutica. Grant e Pennypacker (2006), com 

base no Capability Maturity Model (CMM), analisaram 126 organizações a partir de 

42 componentes da maturidade e encontraram que a indústria de serviços técnicos e 

profissionais se mostrou mais avançada, enquanto a manufatureira se mostrou a 

mais atrasada de todas. No Brasil, Prado e Archibald (2009) avaliaram 310 

profissionais de diversas organizações brasileiras, encontrando, numa escala de 1 a 

5 proposta pelo seu próprio modelo, uma maturidade média de 2,66, concluindo 

como sendo bom o desempenho das empresas, haja vista o pouco tempo em que a 

gestão de projetos tem sido difundida no Brasil. 

 Dessa necessidade de medir a evolução da competência das organizações 

na aplicação do gerenciamento de projetos, foram desenvolvidos vários modelos de 
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maturidade em gerenciamento de projetos, que são conceituados por Prado (2011, 

p.38) como “um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de 

uma organização gerenciar projetos com sucesso”. Esses modelos também estão 

relacionados com o tipo de atividade realizada pela organização. 

 A fim de explanar melhor os modelos de maturidade, são abordados em 

seguida cinco dos principais modelos encontrados na literatura atual. 

 
 
2.3.1 Modelos de maturidade 

 
 Modelos de maturidade em gerenciamento de projetos começaram a surgir a 

partir de meados da década de 1990, a maioria baseada conceitualmente no 

pioneiro Capability Maturity Model (CMM), desenvolvido pela Software Engineering 

Institute (SEI), da Carnegie Mellon University. O SEI-CMM apresentou um modelo de 

cinco níveis que procura avaliar a capacidade das empresas de software, 

posteriormente, desenvolveu o Capability Maturity Model Integration (CMMi) para a 

aplicação das melhores práticas do CMM e para integração de várias áreas que 

incluem gerenciamento de projetos, engenharia de software, engenharia de sistemas 

integração de produtos e desenvolvimento de processos (CLELAND; IRELAND, 

2002). 

  
 
2.3.1.1 Capability Maturity Model Integration - CMMi 

 
 O Instituto de Engenharia de Software (SEI – Software Engineering Institute) 

foi criado para aumentar as capacitações da indústria de software dos EUA. Em 

meados da década de 1980, o SEI iniciou um estudo de formas de avaliação de 

capacitação de fornecedores. O resultado dessa avaliação de capacitação foi o 

Modelo de Maturidade de Capacitação (CMM – Capability Maturity Model) do SEI. 

Esse modelo exerceu forte influência no convencimento da comunidade de 

engenharia de software em considerar seriamente o aprimoramento de processos 

(VON WANGENHEIM et al, 2010).  

 O CMM teve seu modelo desenvolvido iniciado em 1986 e sua versão integral 

foi publicada em 1993, sendo inicialmente chamado de Capability Maturity Model 

(CMM) apenas. O modelo do SEI foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar a 

capacidade das empresas no desenvolvimento de softwares. Seu foco está no 
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desenvolvimento de produtos e serviços, trazendo a proposta de ser um guia para 

melhoria dos processos organizacionais na gestão do desenvolvimento, aquisição e 

manutenção de produtos e serviços (FERNANDES; ABREU, 2008).  

 O CMM para software foi seguido por uma variedade de outros modelos de 

maturidade de capacitação. Assim, no mercado, existem vários modelos e não 

apenas “um CMM”. Existe o SW-CMM (software-CMM), voltado ao desenvolvimento 

e manutenção de software; o SECM (Systems Engineering Capability Model), 

voltado à engenharia de sistemas; o SA-CMM (Software Acquisition Capability 

Maturity Model), voltado ao processo de compras ou aquisição, entre outros 

(FERNANDES; ABREU, 2008). 

 Assim, em uma tentativa de integrar a grande quantidade de modelos que 

foram desenvolvidos (entre eles os seus próprios modelos), o SEI embarcou em um 

novo programa para desenvolver um modelo de capacitação integrada, o CMMi 

(Capability Maturity Model Integration). Esse substitui os CMMs de engenharia de 

sistemas e o de software e integra outros modelos de engenharia. 

 O CMMi divide-se em três tipos de modelos: o CMMi para desenvolvimento, 

aquisição e para serviços (SEI, 2006).     

   Cleland e Ireland (2002) afirmam que o CMM tem uma excelente base para 

estruturação de modelos de maturidade de gerenciamento de projetos, por ter a 

característica de poder ser customizado de acordo com as necessidades de 

gerenciamento de projetos de cada organização a depender da sua área de 

atuação. 

 Todos os modelos do CMMi apresentam níveis de maturidade (Figura 5), 

sendo cada um deles caracterizado por um conjunto de ações estruturantes (SEI, 

2006):  

 
 Nível 1 – Inicial: O processo é caracterizado como sendo específico ao que 

interessa a estabilidade do processo é incerta podendo ser caótica. Poucos 

processos são definidos, e o sucesso depende de esforços individuais. 

 Nível 2 – Repetido: Os processos básicos de gerência de projetos são 

estabelecidos de forma a monitorar custos, tempo e funcionalidade. Faz-se 

necessário aplicar uma disciplina de processo, de forma que o sucesso inicial 

seja repetido em projetos similares. 
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 Nível 3 – Definido: O processo, tanto para atividades de gerência, quanto para 

atividade de engenharia de projetos, é documentado, padronizado e integrado 

dentro de um processo padrão de software para desenvolvimento e manutenção 

de sistemas. 

 Nível 4 – Gerenciado: São coletados critérios detalhados sobre o processo de 

software e do produto. Tanto para o processo de desenvolvimento de software 

quanto do produto são quantitativamente compreendidos e controlados. 

 Nível 5 – Otimizado: Um processo contínuo de aprimoramento é possibilitado 

pelo feedback quantitativo do processo e pelo emprego de idéias e tecnologia 

inovadoras. 

 
Figura 5 – Níveis de maturidade do modelo CMMi 

 
Fonte: Adaptado de SEI (2006, p.41). 
 
 
2.3.1.2 Project Management Maturity Model - PMMM 

 
 Kerzner (2001) apresentou uma extensão do modelo CMM para a área de 

gerenciamento de projetos, o PMMM, que combina a estrutura e níveis de 

maturidade do modelo CMM com a estrutura de áreas do PMBOK. Esse modelo 

detalha cinco níveis de desenvolvimento para o alcance da excelência em 

gerenciamento de projetos. Cada nível representa um degrau de maturidade 

diferente em gerenciamento de projetos, conforme ilustrado na Figura 6. 

 O nível 1 (Linguagem Comum) do modelo PMMM reconhece a importância do 

gerenciamento em projetos estabelecendo uma terminologia através de um bom 

entendimento e conhecimento básico do processo. Nesse nível são avaliados os 

principais conceitos de gestão de projetos a partir de um questionário de 80 
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questões baseado nas nove áreas do PMBOK. Para Kerzner (2001), vários fatores 

influenciam na obtenção do sucesso do nível 1, que pode demorar meses ou até 

anos, dentre os fatores destacam-se: tipo de organização; cultura organizacional, 

condições econômicas, lucratividade e experiências anteriores em gestão de 

projetos.    

 
Figura 6 – Os cinco níveis de maturidade do modelo PMMM 

 
Fonte: Adaptado de Kerzner (2001, p.42). 
 
 O nível 2 (Processos Comuns) é caracterizado pelo reconhecimento da 

necessidade de estabelecer processos comuns para projetos visando repetir o 

sucesso eventualmente obtido em outros projetos. As principais características 

definidas por Kerzner (2001) para esse nível são: reconhecimento de benefícios da 

gerência de projetos; suporte organizacional em todos os níveis; reconhecimento da 

necessidade de metodologias; reconhecimento da necessidade de controle de 

custos; desenvolvimento de uma gestão de projetos e curriculo de formação em 

gestão de projetos.  

 O segundo nível pode ser avaliado de acordo com o ciclo de vida da empresa 

para o alcance da maturidade e da excelência em gestão de projetos dividindo-se 

nas seguintes fases: embrionária; aceitação pela gerência executiva; aceitação 

pelos gerentes da área; fase de crescimento e fase de maturidade.  
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 O Quadro 2 mostra as fases do ciclo de vida para a maturidade em gestão e 

projetos, na concepção de Kerzner (2006). Noro (2006, p. 35) enfatiza que 

“praticamente todas as empresas que alcançam algum grau de maturidade passam 

por essas fases, nas quais a cultura da organização e a natureza do negócio é que 

irão ditar o tempo gasto em cada uma delas”.    

 

Quadro 2 – As cinco fases do ciclo de vida da gestão de projetos 

Embrionária 
Aceitação pela 

gerência 
executiva 

Aceitação pelos 
gerentes da área 

Fase de 
crescimento 

Fase de 
maturidade 

Reconhecer a 
necessidade. 

Obter apoio 
visível dos 
executivos. 

Obter apoio dos 
gerentes de área. 

Reconhecer a 
utilidade das 
fases do ciclo de 
vida. 

Desenvolver um 
sistema de 
controle gerencial 
de custos e 
programação. 

Reconhecer os 
benefícios.  

Fazer com que os 
executivos 
entendam a 
gestão de 
projetos. 

Conseguir o 
comprometimento 
dos gerentes de 
área. 

Desenvolver uma 
metodologia de 
gestão de 
projetos. 

Integrar o controle 
de custos e da 
programação.  

Reconhecer a 
aplicabilidade. 

Estabelecer 
promotores no 
nível executivo. 

Proporcionar 
conhecimento aos 
gerentes de área. 

Obter o 
comprometimento 
com o 
planejamento. 

Desenvolver um 
programa de 
ensino para 
melhorar as 
competências em 
gestão de 
projetos. 

Reconhecer o 
que precisa ser 
feito. 

Dispor-se a 
mudar a maneira 
de conduzir o 
empreendimento. 

Dispor-se a 
liberar os 
funcionários para 
treinamento em 
gestão de 
projetos.  

Minimizar as 
oscilações de 
escopo. 

Definir um 
sistema de 
rastreamento do 
projeto. 

Fonte: Kerzner (2006, p.47) 
 
 No nível 3 (Metodologia Singular) é reconhecido a possibilidade da integração 

e combinação de várias metodologias centradas em gerenciamento de projetos no 

intuito de desenvolver uma metodologia singular. Para tanto, Kerzner (2001) 

apresenta o “hexágono da excelência” definido como um conjunto de fatores de 

organizações que desenvolvem a excelência em gestão de projetos, conforme 

demonstra Figura 7. 

 O questionário do nível 3 avalia as seis características do hexágono da 

excelência. Os processos integrados abrangem a integração dos processos de 

gestão de projetos, gestão da qualidade total (TQM), engenharia simultânea, gestão 

de riscos e gestão de mudanças. A cultura define que deve haver uma cultura 

cooperativa que apoie a utilização de uma metodologia singular na organização. O 
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suporte a gestão aborda o relacionamento dos gestores de projetos e executivos em 

todos os níveis. A gestão informal de projetos visa diminuir a “papelada” e 

desburocratizar a gestão de projetos na organização. A característica de treinamento 

e desenvolvimento apoia o retorno sobre o investimento em capacitação de 

empregados. A excelência comportamental ocorre quando a organização reconhece 

as diferenças entre gerenciamento de projetos e gerenciamento de linha, e o fato de 

que um conjunto completamente diferente de cursos de formação é necessário para 

suportar o crescimento de manejo sustentado do projeto (KERZNER, 2001).  

 

Figura 7 – Hexágono da excelência 

 
Fonte: Adaptado de Kerzner (2001, p.79) 
 
 O nível 4 (Benchmarking) é atingido por meio de um processo contínuo de 

comparação (benchmarking) das práticas de gerenciamento de projetos 

desenvolvidos por uma organização com outras do mercado, de maneira a obter 

informações que possibilitem a melhoria de seu desempenho para o alcance da 

excelência.  As principais características desse nível são: implantação de um 

escritório de projetos; dedicação ao benchmarking; observar indústrias similares e 

não-similares e realizar benchmarkings quantitativos e qualitativos. 

 No nível 5 (Melhoria Contínua) são utilizadas informações obtidas no nível 

anterior para implementar mudanças que possibilitem a melhoria contínua de 
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gerenciamento de projetos. Esse nível é caracterizado pelos arquivos de lições 

aprendidas, pela transferência de conhecimento, por programas de escritórios de 

projetos e/ou centros de excelência e pelo planejamento estratégico da gestão de 

projetos.        

O PMMM diferencia-se dos demais por apresentar um instrumento de 

avaliação para cada nível de maturidade proposto. Kerzner (2001) considera que se 

devem avaliar cada nível separadamente a fim de obter um diagnóstico mais preciso 

de cada estágio, podendo fazer até com que a aplicação de cada nível do modelo 

siga de acordo a própria escala de evolução da maturidade da organização. Além 

disso, o modelo oferece todo o procedimento para análise dos dados coletados o 

que por um lado facilita sua aplicação, mas por outro lado é preciso aplicar uma 

quantidade maior de questionários.   

  Um ponto importante no processo de maturidade em gestão de projetos 

observado por Kerzner (2006), com base em estudos de caso, é que algumas 

empresas cometem um grave erro em acreditar que o simples desenvolvimento de 

metodologia em gerenciamento de projetos é suficiente para o alcance do sucesso. 

Para Kerzner (2006), as pessoas seguem a metodologia e executam os processos 

e, portanto, o processo deve ser o foco e não as ferramentas utilizadas. 

 
 
2.3.1.3 Organization Project Management Maturity Model – OPM3 

 
 O Organization Project Management Maturity Model (OPM3) tem como 

objetivo padronizar modelos de maturidade, riscos em alternativas competitivas para 

o mercado e indicar caminhos para as empresas desenvolverem suas capacidades 

em gerenciamento de projetos, tendo sido publicado em 1998 e desenvolvido pelo 

Project Management Institute (PMI). A proposta do modelo é suportar as 

organizações e desenvolverem capacidades para alinhar seus objetivos estratégicos 

com sua operação através de projetos (RABECHINI JUNIOR, 2005). 

 Segundo Lopes (2008), o OPM3 foi desenvolvido com o objetivo de fornecer 

um caminho para as organizações compreenderem o gerenciamento organizacional 

de projetos, reconhecerem a sua importância para atingir os objetivos estratégicos, e 

medir a sua maturidade considerando um conjunto de melhores práticas e 

capacidade selecionadas e validadas pelo modelo. 
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 O OPM3 é foi elaborado com a participação e consenso de diversos 

profissionais em gerenciamento de projetos pertencentes a organizações de 35 

países, abrangendo várias culturas e diferentes tipos de organizações, atividades 

econômicas e agências governamentais (PMI, 2003).  

Prado (2008) ressalta que o modelo OPM3 não utiliza a classificação em 

níveis e sim em valores percentuais, sendo constituído pelos seguintes elementos 

(PMI, 2003): 

 
 Conhecimento (knowledge): Descreve o gerenciamento de projetos 

organizacional e a maturidade em gerenciamento de projetos organizacional. 

 Avaliação (assessment): Apresenta métodos, processos e procedimentos pelos 

quais uma organização pode auto-avaliar sua maturidade. Trata-se de um 

questionário com 151 questões, por meio do qual é possível identificar as forças 

e fraquezas da organização relativamente a um corpo de Melhores Práticas. 

 Aperfeiçoamento (improvement): Fornece um processo para se mover da atual 

maturidade para um nível maior. Trata-se de um banco de dados de 

aproximadamente 600 melhores práticas. De acordo com o próprio PMI, é esse 

aspecto que diferencia o modelo OPM3 dos outros modelos de maturidade.     

 
 O OPM3 toma por base a estrutura do PMBOK relacionada a projetos e a 

amplia para programas e portfólios de projeto. São definidos quatro estágios de 

amadurecimento, conforme Figura 8, a saber: Padronização, Mensuração, Controle 

e Melhoria Contínua. Os estágios avaliam o quanto à empresa aplica as boas 

práticas em seus projetos, programas e portfólios (RABECHINI JÚNIOR, 2005). 

  
Figura 8 – Crescimento da maturidade de projetos e os três domínios projeto, 
programa e portfólio 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2003, p. 6). 
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 O OPM3 fornece ao usuário conhecimento e ferramentas para que esse se 

avalie em comparação ao modelo e, com base nos resultados dessa avaliação, 

decida qual o caminho a ser seguido para a implantação de melhorias. O OPM3 

agrupa estas ações em passos de um ciclo denominado de Ciclo OPM3 (LOPES, 

2008). 

 O Ciclo OPM3 é composto de cinco passos que cobrem os elementos 

conhecimento, avaliação e melhoria. Esse ciclo é semelhante ao conceito do PDCA: 

planejar, fazer ou avaliar, medir ou controlar e agir ou melhorar; conforme ilustrado 

na Figura 9 (LOPES, 2008). 

 
Figura 9 – Ciclo OPM3 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2003, p.9). 

 
 Khoshgoftar e Osman (2009), ao comparar os principais modelos de 

maturidade a partir de 33 variáveis pré-selecionadas, concluíram que o OPM3 é o 

modelo mais adequado para a avaliação da maturidade, pois enfatiza a melhoria 

contínua, considera a gestão de projetos, programas e portfólios, é de fácil 
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compreensão e uso, sugere alternativas para melhoria a partir de 586 boas práticas, 

é baseado no PMBOK e publicado pelo PMI, dentre outros aspectos.           

 
 
2.3.1.4 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos – Prado-MMGP 

 
 O modelo de maturidade Prado-MMGP foi desenvolvido entre 1999 e 2002, e 

aplicado em diversas organizações nacionais e internacionais. Este modelo 

subdivide-se em dois modelos o Setorial ou Departamental e Corporativo. O primeiro 

foi criado visando auxiliar em pesquisas de níveis de maturidade em organizações. 

Ele é baseado na experiência do autor com dezenas de empresas brasileiras. Além 

disso, o modelo Prado-MMGP Setorial se aplica a setores isolados de uma 

organização, tais como engenharia, informática, desenvolvimento de produtos, etc. 

O modelo corporativo foi criado para permitir uma avaliação global do gerenciamento 

de projetos em uma organização, envolvendo assim, além de todos os setores que 

tocam projetos, o setor corporativo que supervisiona todos os setores individuais e 

que, às vezes, é também responsável por projetos estratégicos e pela gestão do 

portfólio (PRADO, 2008). 

 De acordo com Prado (2008), a intenção inicial ao criar o primeiro modelo em 

2002, foi de que este deveria ser simples de usar, estar intimamente ligado à 

habilidade de um setor em executar seus projetos com sucesso, e fornecer 

resultados confiáveis e robustos. Esse autor ainda afirma que os modelos 

complexos poderiam afastar os seus potenciais usuários, tornando o assunto 

maturidade muito falado, mas pouco praticado. Então, as premissas utilizadas na 

sua criação foram: ser pequeno (40 questões); ser simples de usar; ser confiável; 

fornecer resultados coerentes (robusto); possuir universalidade (poder ser utilizado 

por diferentes categorias de projetos); ser capaz de medir aspectos que estão 

realmente ligados ao sucesso no gerenciamento de projetos; e poder ser utilizado no 

estabelecimento de um plano de crescimento (PRADO, 2008). 

  
 
a) O modelo Prado-MMGP setorial 

 
 O modelo Prado-MMGP Setorial é composto por cinco níveis apresentados na 

Figura 10, os quais de acordo com Prado (2008) são: inicial; conhecido; 

padronizado; gerenciado; e otimizado. 
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Figura 10 – Os cinco níveis do modelo Prado-MMGP  

 
Fonte: Prado (2008, p.21). 
 

O modelo apresenta seis dimensões da maturidade em cada um dos cinco 

níveis que se correlacionam em seis dimensões. Segundo Prado (2008), o 

diferencial fica por conta do momento em que ocorre o pico de maturidade de uma 

determinada dimensão, conforme Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Relação entre as dimensões e os níveis do modelo MMGP 

Nível de Maturidade 

1 2 3 4 5 
Dimensão da 
Maturidade 

Inicial Conhecido Padronizado Gerenciado Otimizado 

Conhecimentos Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados 

Metodologia Não há 
Tentativas 
Isoladas 

Implantada e 
Padronizada 

Estabilizada Otimizada 

Informatização 
Tentativas 
Isoladas 

Tentativas 
Isoladas 

Implantada Estabilizada Otimizada 

Estrutura 
Organizacional 

Não há Não há Implantada Estabilizada Otimizada 

Relacionamentos 
Humanos Boa vontade 

Algum 
avanço 

Algum 
avanço 

Algum 
avanço 

Maduros 

Alinhamento 
estratégico 

Não há Não há Iniciado Alinhado Alinhado 

Fonte: Prado (2008, p.30). 
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 De acordo com Prado (2008), os cinco níveis do MMGP possuem as 

seguintes definições, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Descrição dos níveis de maturidade do modelo Prado-MMGP 

 Nível Descrição 

1 

Inicial: o primeiro nível reflete um cenário em que o setor não efetuou nenhum 
esforço coordenado para implantação de gerenciamento de projetos. Os projetos são 
executados isoladamente por meio de iniciativas individuais, refletindo um nível de 
conhecimento não uniforme entre os principais envolvidos com gestão de projetos, 
inexistência de metodologia e uso isolado e incompleto de métodos, estrutura 
organizacional inexistente ou ineficiente e não alinhamento com os negócios da 
empresa. Tais fatores podem levar a atrasos, mudanças de escopo durante o projeto, 
insatisfação do cliente, dentre outros.  

2 

Conhecido: representa um cenário em que foi feito um esforço coordenado pelo setor 
no sentido de criar uma linguagem comum para o assunto gerenciamento de 
projetos. Este esforço foi feito com base em diferentes tipos de treinamentos 
geralmente baseado em padrões já conhecidos como o PMBOK da PMI (Project 
Management Institute) e o ICB da IPMA (International Project Management 
Association). Uma organização com este nível certamente é mais bem-sucedida do 
que a de nível 1. Entretanto, a falta de um modelo padronizado ainda faz com que 
ocorram os mesmos problemas do nível anterior só que em menor escala. 

3 

Padronizado: o terceiro nível da escala de maturidade representa um cenário em que 
se implanta e utiliza um modelo padronizado para gerenciamento de projetos com 
base em uma metodologia que geralmente está alinhada com a cultura da empresa, 
recursos computacionais e estrutura organizacional. Além disso, neste nível passa-se 
a perceber claramente uma melhoria no índice de sucesso e uma maior satisfação do 
cliente. 

4 

Gerenciado: nesse nível consolidam-se as ações iniciadas no nível 3 relativamente à 
metodologia, informatização, estrutura organizacional e alinhamento estratégico. O 
quarto nível consolidado representa um cenário em que se está de forma eficiente e 
eficaz o modelo implementado no nível 3. Neste nível se intensifica a prática da 
melhoria contínua por meio de controle e medição dos recursos do modelo 
implementado de modo a evoluir com rapidez e segurança. Também no nível 4 se 
consolida um forte alinhamento dos projetos com as estratégias das empresas.  

5 

Otimizado: o quinto nível da escala de maturidade representa um cenário em que a 
empresa atinge sabedoria em gerenciamento de projetos. Em outras palavras, todas 
as iniciativas começadas nos níveis 2, 3 e 4 atingiram nível de excelência, com isso 
os processos de prazo, custo e qualidade são otimizados, o modelo de 
gerenciamento de projetos é inteiramente adequado as necessidades do setor, total 
alinhamento com os negócios da empresa, uso eficaz e rotineiro de metodologia de 
gerenciamento de projetos. Além disso, os benefícios são evidenciados como um alto 
nível de sucesso, disposição para assumir projetos de alto risco e a empresa ou setor 
passa a ser vista como benchmark. 

Fonte: Prado (2008, p.30). 
 
 De acordo com Noro (2006), o modelo Prado-MMGP também é caracterizado 

por ser adequado para avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos em 

situações de projetos de naturezas diversas, por meio de um esquema de avaliação 

disciplinado e organizado que gera informações específicas para a criação de planos 

organizacionais de crescimento da maturidade. 
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2.3.1.5 Modelo de competências em gerenciamento de projetos – MCGP 

 
 Esse modelo foi resultado de uma tese de doutorado desenvolvida por Roque 

Rabechini Júnior. Para Rabechini Júnior (2005), a institucionalização do 

gerenciamento de projetos é decorrente de mudanças culturais profundas em vários 

níveis de competências, e no uso de diversas técnicas e ferramentas gerenciais, 

considerando seus mais distintos aspectos. Em essência esse modelo foi proposto a 

partir de uma análise dos elementos pertencentes ao nível gerencial necessário a 

administração de empreendimentos. 

 

Figura 11 – Modelo de competências em gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Rabechini Júnior; Pessoa (2005, p.39). 
 
 O modelo foi gerado a partir de três pilares: estratégia, processos e efetivação 

da mudança. Tais processos são capazes de dar sustentação as camadas de 

competências envolvidas na institucionalização do gerenciamento de projetos: 

indivíduo, equipes e organização. Esse modelo cria uma perspectiva estruturada que 

representa os valores, variáveis e relacionamentos e refletem o potencial de 

possíveis ações a serem exploradas como consequências analíticas, conforme 

mostra Figura 11 (RABECHINI JUNIOR, 2005).   

 Nas camadas das competências (individuo, equipes e organização), espera-

se que o individuo possua amplo conhecimento de métodos e ferramentas de gestão 

de projetos e saiba atuar como líder e liderado. Na camada das equipes, espera-se 
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que haja pró-atividade pela busca de resultados, mediante o planejamento das 

ações tornando-as exequíveis de forma a cumprir o cronograma do projeto. No 

âmbito da organização deve haver uma institucionalização da gestão de projetos 

como uma forma de administrar as atividades não-rotineiras (RABECHINI JUNIOR, 

2005). 

 De acordo com Rabechini Júnior (2005), as camadas de competências 

apoiam-se em pilares distintos, capazes de viabilizarem seus respectivos 

desenvolvimentos. O pilar estratégia estabelece diretrizes em relação ao 

desenvolvimento da gestão de projetos para todas as competências. Este pilar 

considera, dentre outros, a capacitação de pessoal, o desenvolvimento de um 

escritório de gestão de projetos e a priorização de projetos. O pilar referente aos 

processos basicamente define a metodologia de gerenciamento de projetos a ser 

adotada pela organização. E o terceiro pilar, efetivação da mudança, representa os 

meios que serão utilizados para a institucionalização da gestão por projetos 

considerando as mudanças e as barreiras organizacionais. 

 Esse modelo define uma matriz de maturidade, conforme Figura 12, composta 

por quatro cenários distintos que permite expressar a maturidade em todas as 

camadas através das mudanças efetivas.  

 

Figura 12 – Matriz de maturidade do modelo de competências em gerenciamento de 
projetos 

 
Fonte: Adaptado de Rabechini Júnior (2005, p.232). 
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 O cenário I caracteriza-se, principalmente, pela existência de processos não-

estruturados, inexistência de metodologia e ferramentas de gerenciamento de 

projetos, falta de integração da equipe do projeto e falta de cultura organizacional 

para gerenciamento de projetos. No cenário II, nota-se que há alinhamento entre o 

projeto e a estratégia da organização, mas, não há definições de processos de 

inspeção na documentação dos projetos. O cenário III representa a categoria de 

projetos com boa estrutura gerencial, os parâmetros de qualidade são definidos e 

buscados através de procedimentos de inspeções nos projetos, mas nesse cenário 

ainda percebe-se falta de alinhamento dos processos com as estratégias 

delineadas. O cenário IV mostra a maturidade, ou seja, a efetivação da mudança em 

processos e nas estratégias.        

 
 
2.4 Seleção de modelos para avaliação da maturidade 

 
 Tão importante quanto à avaliação da maturidade é escolher o modelo mais 

adequado à realidade da organização que se quer avaliar. A escolha por um modelo 

deve considerar as características da organização e como a gestão de projetos está 

inserida na organização, pois quanto maior alinhamento do método adotado com a 

organização maior a probabilidade de sucesso em sua implantação e utilização 

(SILVA, 2011; KHOSHGOFTAR; OSMAN, 2009).  

 A escolha de um modelo adequado contribui para perpetuação da 

institucionalização da gestão de projetos que fora iniciado com a avaliação da 

maturidade, pois, geralmente, os modelos trazem consigo um plano de melhorias ou 

um framework a ser desenvolvido após essa fase inicial de análise. Tal trabalho 

almeja propor melhorias e adequar a organização para um novo estágio de 

maturidade que se deseja alcançar a fim de aumentar a frequência com que os 

projetos alcancem sucesso.  

 Numa outra perspectiva, a ideia de adotar mais de um modelo para 

verificação da maturidade também se mostra uma alternativa adequada para 

avaliação organizacional e já foi adotada por algumas empresas (CARVALHO et al, 

2005). Carvalho et al (2005), ao analisar um companhia aérea brasileira a partir de 

uso de três modelos de maturidade (PMMM, CMMi e OPM3), verificaram que 

existem complementaridade entre os modelos utilizados, o que contribuiu para a 

avaliação organizacional e aperfeiçoamento dos modelos permitindo a identificação 
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de lacunas nos modelos que podem ser preenchidas com os demais modelos 

adotados ou com a adaptação de um deles ao caso avaliado. 

 A partir da idéia de encontrar um modelo mais adequado para avaliação da 

maturidade, baseado na definição de uma matriz de análise genérica para 

comparação dos modelos, Silva (2011) verificou que dentre os modelos comparados 

(MMGP, MCGP, PMMM e OPM3) o modelo MMGP mostrou-se como o mais 

adequado que os demais considerando, principalmente, os quesitos aplicabilidade, 

benchmarking com outras indústrias e as dimensões abordadas, mas ressalta-se 

que se deve considerar a matriz de análise proposta e os fatores organizacionais na 

escolha do modelo.        

   
 
2.5 Considerações finais do capítulo 

 
 Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos de gestão de 

projetos e os modelos de maturidade, que servirão como de base teórica para o 

próximo capítulo, que trará uma análise comparativa entre os modelos de 

maturidade. Portanto, foi observado nesse capítulo que tanto os padrões de 

gerenciamento de projetos quanto os modelos de maturidade possuem 

características distintas, considerando o contexto de desenvolvimento e aplicação, o 

que torna imprescindível considerar as características organizacionais quando da 

adoção de um modelo ou método. Com isso, o próximo capítulo fará uma revisão de 

pesquisas e estudos realizados com os modelos de maturidade a fim de elaborar 

uma matriz de análise para comparação dos modelos.      
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3 MATRIZ DE ANÁLISE COMPARATIVA 

 
 Neste capítulo será definida uma matriz de análise, a fim de realizar um 

estudo comparativo a partir dos modelos aplicados no estudo de caso. Como 

suporte a elaboração de uma matriz de análise será necessário realizar uma 

pesquisa empírica em trabalhos e publicações sobre o assunto para compreender 

como os modelos têm se comportado diante de aplicações em várias organizações 

de diferentes portes e segmentos. Portanto, será realizado um levantamento dos 

trabalhos realizados sobre maturidade em gerenciamento de projetos e estudos 

comparativos de modelos, no intuito de conhecer essas aplicações, seus resultados 

e qual o impacto gerado nas organizações. Ao final do capítulo será apresentada 

uma matriz de análise com critérios que permitam uma análise adequada dos 

modelos de maturidade. 

 
 
3.1 Uma revisão de estudos sobre maturidade 

 
 A maturidade em organizações brasileiras tem sido alvo de muitas pesquisas 

nos últimos anos. A necessidade de estudos sobre o tema surge do comportamento 

das empresas brasileiras frente à adoção da gestão de projetos e dos modelos de 

maturidade. De acordo com Silva et al (2011), a maioria das organizações 

pesquisadas pelo PMI-Rio e por Prado e Archibald têm avançado do estágio inicial 

em direção a níveis intermediários de maturidade caracterizados pela implantação 

de padrões de gerenciamento de projetos em busca de definir uma metodologia 

padronizada para essa gestão, em que têm sido realizado esforços para alinhar 

essas metodologias com a estrutura e a cultura das organizações. 

 Apesar dessa difusão e aplicação dos modelos de maturidade Silveira et al 

(2009) baseando-se em Silveira (2008), ressaltaram a importância de mapear 

fatores que podem contribuir para o avanço da maturidade a partir da influência do 

fator sobre o nível de maturidade. Para isso esse autor desenvolveu uma pesquisa 

para identificar tais fatores a partir de 19 aspectos pré-selecionados de publicações 

anteriores. Foram constatados 6 fatores de influência que corresponderam a mais de 

70% da variância total dos dados da amostra estudada. Tais fatores são: 

 Processos e Ferramentas: Compreende a utilização de metodologias formais de 

gerenciamento de projetos, a aplicação consistente das melhores práticas, o uso 
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efetivo de indicadores de controle e desempenho, o emprego de ferramentas e 

sistemas de informações integrados para dar suporte às tomadas de decisão. 

 Pessoas e Equipe. É composto por capacitação, escolha, envolvimento, 

comprometimento, treinamento e integração efetiva dos membros da equipe dos 

diferentes projetos. 

 Orientação ao Negócio: É o alinhamento da gestão de projetos com os negócios 

possibilitando a geração de negócios com maior lucratividade, com menor 

exposição aos riscos, e melhor retorno sobre os investimentos de forma a 

otimizar a competitividade e a liderança nos mercados-chave. 

 Gerente de Projetos: Compreende as competências adequadas e certificações 

necessárias do gerente de projetos, bem como a qualidade de sua liderança 

efetiva sobre a equipe. 

 Orientação a Clientes. Abrange o relacionamento dos clientes com a equipe do 

projeto e o monitoramento e gestão efetiva da sua satisfação e fidelidade com 

vistas a aperfeiçoar os níveis de qualidade. 

 Organização: Compreende a existência de uma estrutura organizacional que 

proporcione a autoridade e poder necessários aos gerentes de projeto, um clima 

maduro e propício que fomente o desenvolvimento e o espírito de equipe. 

 
 Alguns desses fatores podem ser observados nos modelos de maturidade, 

mas para Silveira et al (2009), esses aspectos são tratados por outros autores 

apenas como fatores críticos de sucesso para projetos, e sem a correlação com a 

contribuição para o avanço da maturidade, que abrange uma esfera maior que 

apenas projetos.  

 Pietrobon (2009), ao propor um modelo para identificação da maturidade em 

aglomerados produtivos, também abordou aspectos de identificação da maturidade 

adaptando o modelo de maturidade Prado-MMGP e adequando-o a aspectos pré-

selecionados. Dentre os aspectos definidos tem-se: estrutura organizacional; 

planejamento estratégico; treinamento; relacionamento; clima organizacional; 

tecnologia da informação; governança e liderança.  

 Para Pietrobon (2009) o modelo proposto a partir da utilização de aspectos da 

maturidade mostrou-se eficaz na avaliação da maturidade e percebeu-se correlação 

direta entre o nível de maturidade apresentado pelo aglomerado e os aspectos 

liderança e governança, o que fornece indícios para verificar até que ponto essa 



52 
 

relação influencia na maturidade e em quais circunstâncias esses fatores podem ser 

considerados. 

 Como abordado por Pietrobon (2009) a necessidade de melhoria e/ou 

adaptação de modelos pode ser percebida pela idéia da aplicação de vários 

modelos para avaliar a mesma organização de forma a complementar a análise da 

maturidade de um modelo com outros. Essa complementaridade dos modelos 

também foi observada por Carvalho et al (2005) que aplicou os modelos PMMM, 

OPM3 e CMM, e identificou que as análises dos modelos PMMM e OPM3 se 

complementaram para a situação estudada. Carvalho et al (2005) verificou que 

existe, nos dois modelos, o foco na institucionalização do gerenciamento de 

projetos, mas há carência no que concerne à avaliação das competências e dos 

recursos a serem construídos pela organização, no âmbito do indivíduo, da equipe e 

da organização.    

 Harrison (2006), seguindo essa idéia, aplicou e analisou os modelos de 

maturidade PMBOK Maturity Model, OPM3 e Prado-MMGP. Nas análises o PMBOK 

Maturity Model mostrou-se claro e de fácil entendimento, porém foi percebido que o 

questionário do modelo poderia ser desdobrado de forma a obter melhor 

representação no nível de maturidade atual. Na análise do modelo Prado-MMGP, foi 

percebido a simplicidade do modelo, o número reduzido de questões (40 questões) 

e a possibilidade de realizar benchmarks por meio de resultados das pesquisas de 

maturidade de Prado e Archibald (2009), anualmente realizada e divulgada entre 

profissionais ligados ao gerenciamento de projetos de diversas empresas de 

diferentes setores brasileiros. O OPM3 apresentou três limitações diretamente 

relacionadas ao procedimento de avaliação, a primeira delas diz respeito às opções 

de resposta, do tipo sim ou não, a segunda relaciona-se com a abrangência e 

profundidade de cada questão e a terceira está relacionada com a quantidade das 

perguntas do questionário (151 questões). Para Harrison (2006), a combinação 

dessas três limitações do OPM3 dificulta a percepção da transferência da realidade 

da empresa em informações a serem manipuladas pelo modelo. 

 O modelo OPM3 também apresenta lacunas no estudo realizado por Jucá 

Junior et al (2010) em pequenas empresas desenvolvedoras de softwares. Os 

resultados apresentados pela aplicação do questionário do OPM3 demonstraram 

divergências em algumas categorias da avaliação quando comparado aos 

resultados dos dados de observação em campo. Também foi observado que o 
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relacionamento informal e esforços pessoais do empreendedor-gestor talvez sejam 

suficientes para garantir uma boa comunicação e qualidade, no entanto, o modelo 

de maturidade utilizado não foi capaz de lidar com o fenômeno. Os autores inferem 

que deve haver incompatibilidades entre as necessidades específicas de pequenas 

empresas desenvolvedoras de software e os modelos de maturidade. Turner et al 

(2010) também obtiveram essa mesma impressão, e demonstrou indícios de que as 

pequenas e médias empresas necessitam de um modelo mais compacto de gestão 

de projetos. 

 Rabechini Júnior (2005) realizou a aplicação dos modelos de maturidade 

PMMM e OPM3 em duas organizações diferentes e teceu algumas considerações 

sobre a aplicação desses modelos nos dois estudos de caso realizados. Segundo 

esse autor o modelo PMMM nível 2 detalha as variáveis de cada fase da maturidade 

e fornece uma boa base conceitual para elaboração da análise. O instrumento de 

pesquisa do PMMM contribuiu bastante para o levantamento do diagnóstico, mas o 

modelo não aponta competências a serem desenvolvidas pela organização para o 

avanço da maturidade. A análise da aplicação do modelo OPM3 mostrou que 

faltaram dados mais específicos das áreas de conhecimento e de processos 

gerenciais em gestão de projetos e que campos de estudos precisam ser maturados 

na empresa para poder atingir a maturidade. Além disso, a análise não revela os 

caminhos possíveis na direção da institucionalização do gerenciamento de projetos. 

Por fim, o autor conclui que o modelo PMMM apresentou um delineamento e um 

instrumento de pesquisa mais estruturado que o OPM3, considerando que na época 

de aplicação do modelo OPM3 o questionário adotado no estudo de caso foi 

desenvolvido pelo pesquisador em conjunto com outros dois pesquisadores.   

 Isik et al (2009) apresentou uma abordagem direcionada ao impacto dos 

pontos fortes e fraquezas da organização nas competências de gerenciamento de 

projetos.  Para tanto, os pontos fortes e fraquezas foram classificadas em três áreas: 

recursos e capacidade organizacional; decisões estratégicas; e relacionamento 

externo com outras partes. No âmbito das competências em gerenciamento de 

projetos foram definidas nove competências de gestão, a saber: gerenciamento do 

planejamento, de custos, da qualidade, de recursos humanos, do risco, da cadeia de 

suprimentos, de reclamações, do conhecimento e de segurança. 

 Foi verificado que os pontos fortes e fraquezas com maior grau de impacto 

nas competências mapeadas dentro da classe de recurso e capacidade 
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organizacional foram: “a imagem da empresa”, capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento, capacidade de inovação e liderança. Foi constatado que as 

relações com outras partes (fornecedores e clientes) e as decisões estratégicas de 

mercado, clientes e projetos, também se mostraram fatores de impacto nas 

compentências de gerenciamento de projetos.  

 Diferente das pesquisas já citadas outros autores utilizaram a análise 

comparativa direta para avaliar os modelos. Khoshgoftar e Osman (2009) 

propuseram uma matriz de análise baseada em 27 variáveis, demonstradas no 

Quadro 5, com o objetivo de avaliar nove modelos de maturidade (CMMi, OPM3, 

PMMM, P3M3, Berkeley, Prince, BPMM, Anderson e FAA-CMM). A idéia central dos 

autores foi de encontrar um modelo mais adequado para avaliar a maturidade de 

acordo com as variáveis propostas. 

  
Quadro 5 – Matriz de análise proposta por Khoshgoftar e Osman 

1. Autor: Confiabilidade do autor. 
15. Custo de avaliação: Despesas de 
avaliação. 

2. Escopo: Cobertura da área do modelo. 
16. Resultados quantitativos: Mostra 
resultados quantitativos. 

3. Número do nível de maturidade: 
Quantidade de nível de maturidade do 
modelo. 

17. Tangibilidade dos resultados: 
Identificação dos resultados claramente. 

4. Discreta e contínua: Em que consiste um 
nível de maturidade. 

18. Identificação das fraquezas e pontos 
fortes da organização. 

5. Detalhes: Quantidade de fatores 
considerados. 

19. Considera avaliação contínua. 

6. Data de emissão: Apenas publicações 
2000-2007 serão levadas em consideração. 

20. Grau de dificuldade no treinamento sobre 
os modelos para os funcionários e 
assessores. 

7. Referência a um padrão: Baseado em que 
padrão o modelo foi desenvolvido. 

21. Compromisso com a melhoria contínua. 

8. Definição de maturidade. 22. Sugestão de alternativas para melhorias. 

9. Considera a estratégia da organização. 
23. Prioridade de aperfeiçoamento: 
Determina a prioridade de melhoria da 
organização. 

10. Processo de gestão de projetos que o 
modelo abrange. 

24. Suporte ao modelo pelo autor. 

11. Processo de gestão de programas que o 
modelo abrange. 

25. Compatibilidade com novas condições. 

12. Processo de gestão de portfólios que o 
modelo abrange. 

26. Facilidade para execução/aplicação. 

13. Abrangência da avaliação: Identificação 
da abrangência do modelo. 

27. Simples e compreensível. 

14. Dificuldade de avaliação: a dimensão das 
dificuldades. 

  
 

Fonte: Adaptado de Khoshgoftar e Osman (2009, p.299). 
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  O resultado dessa comparação, a partir da matriz proposta, concluiu que o 

modelo OPM3 do PMI é o mais adequado a ser utilizado. Mas, os autores reforçam 

a idéia de que esse modelo não é o mais adequado para todas as situações, e 

ressaltam que é preciso realizar mais estudos comparativos para avaliação dos 

modelos. 

Com o objetivo de analisar a viabilidade e a limitação do modelo OPM3 

aplicado a grandes projetos de construção civil na China, Jia et al (2008) propõem 

uma matriz mais simples do que a proposta por Khoshgoftar e Osman (2009) para 

análise de modelos. A matriz de análise proposta é composta por quatro variáveis, a 

saber:  

 
I. Modelo dimensional utilizado; 

II. Características; 

III. Área foco do modelo; 

IV. Sistema de avaliação. 

 
A partir dessa matriz de análise, JIA et al (2008) compararam os modelos 

CMM, PMS-PMMM e P3M3 (P2MM) com o OPM3. Nessa comparação os autores 

não concluíram qual seja o modelo mais adequado, mas apenas comentam que 

preferem utilizar o OPM3 do PMI. 

Em uma análise preliminar, observa-se que as matrizes de análises citadas 

podem gerar resultados enviesados, pois nas duas análises citadas não fica claro o 

critério utilizado para definição de cada variável da matriz.   

 Baseado nos estudos sobre avaliação da maturidade descritos neste capítulo 

esquematizou-se no Quadro 6 as principais ideias propostas e resultados 

encontrados em pesquisas já realizadas. 
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Quadro 6 – Mapeamento de pesquisas sobre maturidade 

Silveira et al  (2009) 
Silveira (2008) 

 Definição de fatores de influência correlacionados a 
contribuição do avanço da maturidade; 

 Fatores: processos e ferramentas; pessoas e equipe; 
orientação ao negócio; gerente de projetos; orientação a 
clientes; organização. 

Pietrobon (2009) 

 Proposição de modelo para aglomerados produtivos; 
 Adequação do modelo Prado-MMGP a aspectos pré-

selecionados; 
 Aspectos: estrutura organizacional; planejamento 

estratégico; treinamento; relacionamento; clima 
organizacional; tecnologia da informação; governança e 
liderança.  

Carvalho et al  (2005) 

 Aplicação dos modelos PMMM, OPM3 e CMM; 
 As análises dos modelos PMMM e OPM3 se 

complementaram para a situação estudada; 
 Identificação de carência no que concerne à avaliação das 

competências e dos recursos a serem construídos pela 
organização. 

Harrison (2006) 

 Análise dos modelos PMBOK, OPM3 e Prado-MMGP; 
 O PMBOK mostrou-se claro e de fácil entendimento; 
 O MMGP apresentou simplicidade, possibilidade de 

realizar benchmarks; 
 O OPM3 apresentou 3 limitações: opções de resposta, 

abrangência de cada questão; quantidade de questões.  

Jucá Junior et al  (2010) 

 O OPM3 demonstrou divergências em algumas categorias 
da avaliação quando comparado aos resultados dos dados 
de observação em campo, com destaque para a 
comunicação entre as partes do projeto. 

Rabechini Junior (2005) 

 Aplicou os modelos PMMM e OPM3; 
 PMMM nível 2: fornece uma boa base conceitual para 

elaboração da análise e um instrumento de pesquisa 
adequado; 

 PMMM nível 2: não aponta competências a serem 
desenvolvidas pela organização para o avanço da 
maturidade; 

 OPM3: faltaram dados mais específicos das áreas de 
conhecimento e de processos gerenciais em gestão de 
projetos; 

 OPM3: a análise não revela os caminhos possíveis na 
direção da institucionalização do gerenciamento de 
projetos. 

Isik et al (2009) 
 Mapeamento de pontos fortes e fraquezas organizacionais 

que impactam nas competências de gerenciamento de 
projetos. 

Khoshgoftar e Osman (2009) 

 Utilização de uma matriz de análise baseada em 27 
variáveis para comparar nove modelos; 

 O modelo OPM3 foi indicado como o mais adequado a ser 
utilizado para avaliação da maturidade. 

Jia et al  (2009) 

 Definição de matriz de análise baseada em quatro 
variáveis para avaliação de modelos; 

 Por conveniência foi adotado o modelo OPM3 para 
avaliação de construção civil de aeroportos na China. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 Definição da matriz de análise 

 
 Com base no mapeamento das pesquisas e estudos apresentados no Quadro 

6, foi elaborada a matriz de análise para avaliação dos modelos e de suas 

aplicações. O Quadro 7 explica as variáveis dos dois blocos da matriz de análise e 

indica as referências que originaram cada variável.   

 

Quadro 7 – Matriz de análise  
Bloco 1 – Matriz de análise teórica 

Variável Descrição  Fonte 

1. Base teórica  
Baseado em um padrão ou método 
de gerenciamento de projetos. 

Khoshgoftar e Osman 
(2009) 

2. Possui Benchmarking 

Possuem dados ou pesquisas que 
permite realizar um comparativo 
(benchmarking) com outras 
organizações. 

Harrison (2006) 
Prado (2008) 

3. Forma de avaliação Método do instrumento de avaliação. Jia et al (2009) 
4. Sugere alternativas para 

o avanço da maturidade 
Possibilita um plano de crescimento 
da maturidade. 

Silveira et al  (2009) 
Silveira (2008) 

5. Simples e de fácil 
entendimento 

Facilidade de compreensão do 
modelo. 

Khoshgoftar e Osman 
(2009) 

Bloco 2 – Matriz de análise da aplicação 
Variável Descrição Fonte 

1. Quantidade de fatores 
considerados pelo 
modelo 

Fatores, dimensões e níveis 
avaliados pelo modelo. 

Khoshgoftar e Osman 
(2009) 

2. Considera a estratégia da 
organização 

Considera o alinhamento 
estratégico da gestão de projetos 
com o negócio da organização.   

Khoshgoftar e Osman 
(2009) 

3. Aplicabilidade do modelo 
Facilidade de uso do instrumento de 
avaliação, análise dos dados e 
apresentação dos resultados. 

Harrison (2006) 
Rabechini Junior (2005) 

4. Identificação de fatores 
de influência da 
maturidade 

Identificação de fatores críticos de 
sucesso. 

Silveira et al  (2009) 
Silveira (2008) 

5. Identificação de 
competências 
organizacionais 

Identificação de boas práticas que 
contribuem para o avanço da 
maturidade. 

Carvalho et al  (2005) 
Rabechini Junior (2005) 

6. Capacidade de 
adaptação a novas 
condições 

Flexibilidade do modelo para 
adaptação ou elaboração de um 
novo. 

Pietrobon (2009) 
Jucá Junior et al  (2010) 

7. Produção de resultados  
Produz resultados quantitativos 
e/ou qualitativos e análises gráficas. 

Jucá Junior et al  (2010) 
Carvalho et al  (2005) 

8. Identificação de pontos 
fortes e fraquezas da 
organização 

Identificação das carências e dos 
aspectos positivos existentes na 
organização. 

Isik et al (2009) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A matriz foi dividida em dois blocos, o primeiro bloco apresenta cinco 

variáveis para análise teórica dos modelos, em que não é considerada a aplicação 

para realização da análise. O segundo bloco da matriz apresenta oito variáveis para 
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análise da aplicação dos modelos e, nesse caso, a avaliação é realizada a partir dos 

resultados de um ou mais estudos de caso. A matriz de análise foi embasada a partir 

de estudos sobre maturidade, com destaque para pesquisas realizadas com os 

modelos OPM3, MMGP e PMMM. Mesmo assim, essa premissa não restringe o uso 

da matriz para aplicações com outros modelos. A análise de vários modelos a partir 

da mesma matriz contribui para verificação da sua aplicabilidade e identificação da 

produção de resultados enviesados. 

 A elaboração da matriz de análise traz mais um aspecto inovador à pesquisa, 

pois, conforme observado no item 3.1 deste capítulo, poucos autores se 

preocuparam em elaborar uma matriz para comparação dos modelos e de suas 

aplicações.   

 
 
3.3 Considerações finais do capítulo  

 
 Este capítulo trouxe como contribuição para esta pesquisa a elaboração da 

matriz de análise comparativa de modelos de maturidade que servirá como base 

para comparação da aplicação dos modelos por meio de um estudo de caso. A 

elaboração da matriz atende a um dos objetivos específicos deste trabalho, e ainda 

fornece à pesquisa um aspecto inovador de forma a contribuir com o aprimoramento 

dos modelos. 
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4 MÉTODO E PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 
 Este capítulo apresenta a definição do método da pesquisa adotado e sua 

caracterização. Em seguida, é abordado o planejamento da pesquisa que descreve 

cada etapa da dissertação e sua ordem cronológica. Após a caracterização do 

método e apresentação do planejamento da pesquisa são listados os critérios para 

escolha dos modelos a serem utilizados na pesquisa. Por último, são detalhados os 

procedimentos e métodos de análise dos modelos de maturidade escolhidos que 

embasarão a análise dos resultados a serem apresentados no capítulo seguinte. 

 
 
4.1 Método da pesquisa 

 
 O método científico é definido por Gil (2008) como um conjunto de processos, 

operações mentais e técnicas que se deve empregar em uma investigação, ou seja, 

é a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Para Wazlawick (2008), o 

método gravita em torno do objetivo da pesquisa e informa como esse objetivo pode 

ser alcançado. 

 Gil (2009) classifica as pesquisas com base no objetivo geral da seguinte 

forma: exploratórias, descritivas e explicativas. As pesquisas exploratórias visam 

desbravar novas áreas de conhecimento e construir hipóteses de forma a aprimorar 

ideias ou descobrir intuições, as descritivas preocupam-se em descrever um 

fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis e as explicativas em 

estabelecer relações de causa e efeito e entender o porquê das coisas. 

 Portanto, de acordo com os objetivos desta pesquisa pode-se classificá-la 

como exploratória, visando o descobrimento de intuições a respeito dos modelos de 

maturidade a partir de suas aplicações. Para Gil (2009), na maioria dos casos, as 

pesquisas exploratórias assumem forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de 

caso o que torna o planejamento da pesquisa bastante flexível.  

 A partir da definição do tipo de pesquisa, pode-se discutir qual estratégia de 

pesquisa a ser adotada. Yin (2005) identifica várias maneiras de se fazer pesquisa, 

demonstradas no Quadro 8. Cada estratégia adotada na escolha do método é 

analisada mediante os seguintes critérios: 

 
a) Tipo de questão do problema; 
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b) Controle do pesquisador sobre o comportamento dos eventos; 

c) Enfoque no contemporâneo versus fenômeno histórico.  

 
Quadro 8 – Características das estratégias de pesquisa  

Estratégia Forma da questão Controle Eventos 
Foco em eventos 
contemporâneos 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 
Como, o quê, onde, 
quando 

Não Sim 

Análise de 
Arquivo 

Como, o quê, onde, 
quando 

Não Sim/Não 

História  Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: Yin (2005, p.24) 
 
 Além das estratégias de pesquisa apresentadas por Yin (2005), é importante 

citar a estratégia de pesquisa-ação que propõe uma abordagem do tipo 

investigação-ação com o objetivo de alterar o que está sendo pesquisado (TRIPP, 

2005). Tripp (2005, p. 447) define pesquisa-ação como “uma forma de investigação-

ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar à ação que se 

decide tomar para melhorar a prática”.  

 Portanto, a pesquisa-ação não trabalha apenas no âmbito da investigação de 

um fenômeno ou um processo organizacional, esse método inova trazendo uma 

abordagem prática a pesquisa incentivando a implementação de ações que serão 

submetidas à observação, reflexão e mudança. Para Miguel (2011), o uso da 

pesquisa-ação pode trazer resultados positivos tanto para a academia como para as 

organizações, atuando como um mecanismo de cooperação entre esses dois atores, 

tornando-se uma estratégia interessante para as áreas de engenharia de produção e 

gestão de operações, porém deve ser conduzida com rigor.     

 Baseado nos critérios propostos por Yin (2005), e nas características de cada 

estratégia de pesquisa alinhado ao que esta dissertação se propõe a pesquisar, foi 

identificado o estudo de caso como a estratégia mais adequada para o 

desenvolvimento do trabalho a fim de e alcançar os objetivos propostos. Apesar da 

similaridade do método estudo de caso com a pesquisa-ação, não é escopo do 

trabalho a implementação de ações na organização a partir da avaliação da 

maturidade.   
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 Dentre esses critérios pode-se destacar o nível de controle que o pesquisador 

possui sobre os eventos comportamentais que, no caso desta pesquisa, a aplicação 

de modelos de maturidade em uma organização evidencia a falta de controle sobre 

o ambiente pesquisado. Yin (2005) ainda ressalta que o estudo de caso vem sendo 

adotado de forma crescente como método de pesquisa para investigação de 

inferências válidas a partir de eventos que se encontram fora dos limites do 

laboratório. Roesch (2005) ainda acrescenta que esse método é apropriado quando 

a ênfase da pesquisa for analisar fenômenos ou processo dentro de seu contexto.   

Para embasar melhor a escolha pelo método de estudo de caso são descritos 

a seguir os principais conceitos dessa técnica de pesquisa de forma a contribuir para 

um melhor entendimento e respaldar a opção de utilizá-la.   

      Para Yin (2005), o estudo de caso tem lugar distinto na pesquisa de avaliação 

com pelo menos quatro tipos de aplicações possíveis. A primeira se refere às 

ligações causais das intervenções na vida real na qual uma intervenção tenha 

ocorrido. A segunda é a descrição do contexto da vida real na qual uma intervenção 

tenha ocorrido. A terceira se refere à descrição, a partir de um caso ilustrativo. 

Finalmente, a última aplicação se refere à estratégia do uso do caso para explorar 

situações que não têm um conjunto de resultados claros.    

 Ao optar pelo método de estudo de caso considera também a questão de 

pesquisa como um elemento que vai ser útil para explicar, descrever e explorar 

situações onde se tenha pouco ou nenhum controle sobre o evento. A formulação 

das perguntas para a questão de pesquisa considerando-se o método de estudo de 

caso então, deve contemplar o “como” e “por que”. 

 O estudo de caso vem sendo utilizado de forma frequente como técnica de 

pesquisa nos trabalhos acadêmicos relacionados à gestão de projetos e modelos de 

maturidade. Tal método é classificado por Carvalho et al (2005) e Rabechini Júnior 

(2005), como um suporte metodológico adequado para análise de modelos de 

maturidade e pesquisa de maturidade em organizações. Carvalho et al (2005) ainda 

complementa que o estudo de caso utilizado como suporte metodológico mostrou-se 

útil para a análise de diversos modelos de maturidade. 

 Por fim, cabe considerar o estudo de caso como opção metodológica adotada 

neste trabalho. Segundo Yin (2005) em método de estudo de caso tem como 

objetivo pesquisar fenômenos contemporâneos em seu próprio ambiente e 

especialmente quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não são claros. No 
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caso desta dissertação entenda-se por fenômeno contemporâneo, a análise de 

modelos de maturidade dentro do contexto de uma organização e a avaliação de 

suas lacunas considerando o caso abordado. Em termo de ambiente pode-se 

considerar a própria empresa onde os modelos serão aplicados.   

 
 
4.2 Planejamento da pesquisa 

 
 Para o desenvolvimento desta pesquisa inicialmente foi realizado uma revisão 

bibliográfica sobre gestão de projetos, métodos de gerenciamento de projetos e 

modelos de maturidade. Propôs-se também uma matriz de análise baseada em 

pesquisas e aplicações de modelos de maturidade. Buscou-se com a elaboração da 

matriz de análise a definição de critérios que serão utilizados para avaliar e 

comparar modelos de maturidade que serão aplicados em uma organização por 

meio de um estudo de caso.  

 A partir disso, serão definidos quais os modelos mais adequados a serem 

utilizados de acordo com os critérios para escolha de modelos propostos por Oliveira 

(2006) e Herzson (2004) descritos no tópico 4.3 deste capítulo. 

 Os modelos escolhidos serão aplicados utilizando o método de estudo de 

caso em um setor de projetos de engenharia de uma organização da indústria do 

petróleo. Os dois modelos serão aplicados no mesmo departamento, no intuito de 

avaliar os resultados obtidos com cada modelo dentro do mesmo contexto 

organizacional, a fim de minimizar a presença de variáveis de confundimento, o que 

poderia acontecer se os modelos fossem aplicados em organizações ou 

departamentos diferentes. 

 Como citado anteriormente, Pietrobon (2009) afirma que a necessidade de 

melhoria e/ou adaptação de modelos pode ser percebida pela idéia da aplicação de 

vários modelos para avaliar a mesma organização de forma a complementar a 

análise da maturidade de um modelo com outros. Portanto, o uso de modelos num 

mesmo caso é indicado como um procedimento adequado para estudos como a que 

este trabalho se propõe a realizar. 

A Figura 13 demonstra o processo da pesquisa e os capítulos 

correspondentes de cada etapa do processo.  
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Figura 13 – Processo da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
  

Conforme Figura 13, após a aplicação dos modelos será realizado um 

fechamento dos dois estudos de caso analisando a aplicação dos modelos 

individualmente e de forma holística. 

 Na última parte, são apresentadas as conclusões e recomendações do estudo 

que também incluirão as limitações desta pesquisa. 

 
 
4.3 Escolha dos modelos para o estudo de caso 

 
A escolha por um modelo de maturidade a ser utilizado na organização deve 

conciliar os aspectos de cada modelo, e também as características da organização. 

Embora se evidenciem similaridades quanto aos conceitos, os aspectos internos de 

cada organização são voltados a pontos específicos. Além disso, a 
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operacionalização pode ditar o sucesso ou fracasso na implementação de cada 

modelo (KOTOLETO, 2008). 

 Portanto, para melhor aproveitamento das aplicações e análise dos modelos 

foram adotados alguns critérios definidos por Oliveira (2006) e Herszon (2004), os 

quais devem ser considerados na seleção de um modelo de maturidade. Os critérios 

foram utilizados para encontrar um modelo mais adequado a situação da pesquisa e 

as características organizacionais da empresa em questão.   

 Oliveira (2006) define cinco critérios para avaliação e escolha de modelos de 

maturidade a serem adotados em uma organização. Os cinco critérios e suas 

características são: 

 
a) Disponibilidade: como o modelo é disponibilizado materialmente para os 

interessados e sua facilidade de obtenção; 

b) Formato do questionário: como as perguntas do modelo foram formuladas 

(questões abertas, fechadas, escala de Likert); 

c) Avaliação: como a organização descobre quantitativamente qual o seu grau de 

maturidade dentro do modelo; 

d) Aderência ao planejamento estratégico: revela o quanto o modelo se demonstra 

alinhado com os sistemas de gestão organizacional; 

e) Plano e medição de melhorias: revela se o modelo de maturidade dispõe formas 

de implementação de melhorias na gestão de projetos.  

 
Observa-se nos critérios propostos por Oliveira (2006), um enfoque na 

aplicabilidade dos modelos. Os três primeiros quesitos abordam questões referentes 

a formulação das perguntas, a facilidade de obtenção do modelo, o método de 

avaliação e a forma como a maturidade é descrita pelo modelo. Ressalta-se a 

importância de verificar como o modelo propõe a avaliação da maturidade e se 

aborda a estratégia da organização, pois os resultados produziram informações para 

formulação de um plano de desenvolvimento da maturidade, assim como 

desenvolvido o modelo apresentado por Prado (2008).  

  Abrangendo uma maior quantidade de fatores, Herszon (2004), propõe 

critérios variados para escolha dos modelos, elencados da seguinte forma: 

    
a) Compatibilidade e alinhamento com a metodologia de gerenciamento de projetos 

da empresa; 
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b) A “linguagem” do modelo, ou seja, a maneira pela qual o modelo se apresenta à 

empresa, bem como suas estruturas e formas de acesso e avaliação; 

c) A adaptação do modelo à cultura interna ou internacional, nos casos de 

corporações multinacionais; 

d) A validação e aprovação do modelo por outras indústrias; 

e) A facilidade na sua administração; 

f) A flexibilidade para a customização do modelo e consequente adaptação à 

realidade da empresa e do mercado; 

g) O custo para aplicação do mesmo. 

 
 Baseado em Kotoleto (2008), os critérios estabelecidos na escolha do modelo 

levaram em conta a elaboração de uma classificação de pontuação dos critérios, 

considerando características dos modelos apresentado no referencial teórico. Para a 

definição dos critérios, adotou-se o que foi proposto por Oliveira (2006) e Herzson 

(2004), o próprio referencial teórico, além da experiência do pesquisador com a 

utilização dos modelos. Portanto, os critérios adotados foram: disponibilidade; 

aderência ao planejamento estratégico; alinhamento com o método de gestão de 

projetos da empresa; plano de melhorias; custo para aplicação; facilidade para 

administração; adaptabilidade a novas situações organizacionais.     

 Quanto maior a aderência (aproximação) do critério ao modelo, maior será a 

nota. A partir disso, estabeleceu-se uma escala na qual as aderências aos critérios 

são assim pontuadas: 0=inexistente; 1=baixa; 2=média; 3=alta (KOTOLETO, 2008, 

p.88).  

 O Quadro 9 mostra o somatório da pontuação dos modelos que define a 

escolha. Foram abordados todos os modelos citados no referencial teórico, com 

exceção do modelo CMMi que tem enfoque para organizações que trabalham com 

desenvolvimento de software. O Quadro 9 mostra os critérios de escolha e a 

pontuação final definindo os modelos de maturidade a serem adotados no estudo de 

caso. 

 Conforme demonstrado no Quadro 9, foi possível verificar que os modelos 

Prado-MMGP e o PMMM são os mais adequados para aplicação no estudo de caso. 

O modelo OPM3, apesar de ser bastante difundido e utilizado, não obteve uma boa 

pontuação. Considerou-se também que o OPM3 que o modelo OPM3 avalia 

portfólios, programas e projetos, o que no caso no caso desta pesquisa será 
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avaliado um departamento que trabalha no nível de projetos, apenas. Além disso, o 

instrumento de análise do OPM3 (OPM3 Software Suite) precisa ser adquirido para 

que sejam realizadas as análises após aplicação dos questionários, o que não 

ocorre com os modelos Prado-MMGP e o PMMM que disponibilizam o instrumento 

de avaliação e a forma como é aferido os resultados dos questionários. O modelo 

Rabechini-MCGP também não se mostrou adequado para aplicação, pois esse 

modelo ainda não foi tão aplicado e analisado quanto os demais, e seu instrumento 

de pesquisa e análise não estão bem definidos.  

 Os modelos Prado-MMGP e PMMM também têm sido utilizados em outras 

pesquisas publicadas em periódicos e em nível de mestrado e doutorado, a exemplo 

de Nascimento (2011), Santos (2009), Carvalho e Segismundo (2008), Noro (2006) 

e Harrison (2006). Além disso, o modelo MMGP conta com a realização de estudos 

periódicos desenvolvidos por Prado e Archibald (2009) que servem como parâmetro 

para análise de resultados em comparação com a média nacional de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

 

Quadro 9 – Critérios para escolha dos modelos de maturidade 

MODELOS 
ELEMENTOS 

Critério Descrição O
P

M
3 

M
C

G
P

 

M
M

G
P

 

P
M

M
M

 
Disponibilidade 

Como o modelo é disponibilizado materialmente 
para os interessados e sua facilidade de 
obtenção. 

1 2 3 3 

Aderência ao 
planejamento 
estratégico 

Revela o quanto o modelo se demonstra 
alinhado com os sistemas de gestão 
organizacional. 

2 1 3 2 

Alinhamento com o 
método de GP 

Alinhamento do modelo com o método de 
gestão de projetos utilizado. 

2 1 2 2 

Plano de melhorias 
Revela se o modelo de maturidade dispõe 
formas de implementação de melhorias na GP. 

3 2 3 2 

Custo para aplicação 
Custos incorridos para aplicação do modelo 
(compra de softwares, análises, etc).  

0 1 3 3 

Facilidade para 
administração 

Facilidade para trabalhar com os dados obtidos 
com a aplicação dos questionários. 

1 2 3 3 

Adaptabilidade 
Adaptabilidade do modelo a novas situações 
organizacionais. 

2 2 3 3 

Total 11 11 20 18 

Fonte: Elaboração própria.  
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  O modelo PMMM avalia separadamente cada nível de maturidade e propõe 

um instrumento de avaliação para cada nível. Portanto, serão utilizados dois níveis 

bem como seus instrumentos de avaliação da maturidade no estudo de caso. Os 

níveis escolhidos são os níveis 2 e 3, pois refletem um nível inicial e mediano de 

avanço da maturidade organizacional, respectivamente. Outro fator considerado 

para essa escolha, é devido ao PMMM nível 2 abordar questões relacionadas a 

organização como um todo, e o PMMM nível 3 tem uma abordagem de 

gerenciamento de projetos que pode ser restringido permitindo obter um melhor 

aporte da avaliação da maturidade do setor onde será realizado o estudo de caso.     

Assim, a escolha pela aplicação dos modelos MMGP e PMMM se evidencia 

como a melhor alternativa não apenas pela pontuação obtida, mas também porque 

se acresce de dois fatos relevantes: a permissão formal e sem custos, obtida dos 

autores dos modelos e, no caso do MMGP, o acesso a dados históricos 

possibilitando comparação com outras indústrias. 

 
 
4.4 Método de análise dos modelos escolhidos 

 
 Conforme definido no item 4.3 deste capítulo serão adotados os modelos de 

maturidade Prado-MMGP e PMMM níveis 2 e 3, portanto faz-se necessário explicitar 

como é realizado o processo de avaliação de cada modelo a fim de permitir melhor 

entendimento dos resultados encontrados e avaliar os modelos com mais 

propriedade. 

 
 
4.4.1 Método do modelo Prado-MMGP 

 
 O instrumento de avaliação do modelo MMGP, “ANEXO A” deste trabalho, é 

composto por 40 questões segmentadas igualmente em quatro sessões que 

representam a aderência da organização às práticas de maturidade em 

gerenciamento de projetos a partir do segundo nível. As questões correspondentes 

aos níveis 2, 3 e 4 são dispostas em escala ordinal com cinco pontuações distintas 

que representam cenários em que a organização se encontra completamente 

aderente ao enunciado da questão, até um cenário em que não houve nenhuma 

realização, a pontuação é demonstrada na Tabela 1. Isso pode ser visto como um 

ponto de destaque do modelo, visto que são apresentados diversos níveis para 
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mensurar uma mesma capacidade, indicando diferentes cenários para o crescimento 

de cada aspecto de gerenciamento de projetos (NASCIMENTO, 2011; SANTOS, 

2009; PRADO, 2008). 

 

Tabela 1 – Valores das opções do questionário MMGP 

Opção A B C D E 

Valor 10 7 4 2 0 

 Fonte: Prado (2008, p. 65). 
 

 As questões do nível 5 do modelo MMGP, apresentam uma estrutura 

diferente, pois as questões são realizadas em escala nominal de natureza 

dicotômica, ou seja, só permite duas alternativas de respostas. Essas questões se 

direcionam a avaliar se alguns aspectos de gerenciamento de projetos se encontram 

consolidados ou não na organização, não permitindo um posicionamento 

intermediário em relação à adoção das ferramentas.  Devido a essa característica as 

duas alternativas das questões referentes ao nível 5 são “a” e “e”, possuindo 

pontuação 10 e 0, respectivamente (NASCIMENTO, 2011).  

Os dados obtidos com a aplicação do questionário fornecem o nível de 

aderência às dimensões e aos níveis da maturidade. O autor do modelo disponibiliza 

em um sítio na internet (www.maturityresearch.com) um questionário para avaliação, 

que gera os resultados e gráficos. Esse recurso também será utilizado para auxiliar 

nas análises dos resultados da aplicação do modelo.  

Avaliação final da maturidade (AFM) é o resultado final da maturidade 

calculada com base na pontuação total obtida somado com cem e dividido por cem. 

A abordagem das questões quanto às dimensões do modelo não apresenta 

uma definição clara de quais quesitos correspondem a cada dimensão. Nesse caso, 

tem-se que uma questão pode avaliar mais de uma dimensão. A Figura 14 mostra a 

abordagem das questões do modelo MMGP em relação às dimensões. 
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Figura 14 – Abordagem das questões do modelo MMGP quanto às dimensões 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Prado (2008, p. 99-138).  
  

Além disso, é estabelecido um score para avaliação do grau de aderência aos 

níveis e as dimensões da maturidade, conforme descrito abaixo (PRADO, 2008).  

  
 Aderência de até 20%: nula ou fraca; 

 Aderência de 20% a 60%: regular; 

 Aderência de 60% a 80%: boa; 

 Aderência acima de 90%: completa. 

 
 
4.4.2 Método do modelo PMMM Nível 2 

 
 O instrumento de avaliação do nível 2 do modelo PMMM conforme “ANEXO 

B”, é composto por 20 questões cada uma com sete opções. A pontuação das 
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alternativas de resposta é medida a partir de uma escala de Likert em que as opções 

vão de “Concordo totalmente” a “Discordo Totalmente” obedecendo à pontuação 

exibida na Tabela 2 (KERZNER, 2001). 

 

Tabela 2 – Valores das opções do questionário PMMM nível 2 

Opção Pontuação 
Concordo totalmente + 3 
Concordo + 2 
Concordo parcialmente + 1 
Sem opinião 0 
Discordo Parcialmente - 1 
Discordo - 2 
Discordo totalmente - 3 

  Fonte: Adaptado de Kerzner (2001, p. 73). 
 

 O questionário do nível 2 considera as fases do ciclo de vida definidos por 

Kerzner (2001). A distribuição das questões em quanto às fases do ciclo de vida é 

feita conforme demonstra o Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Distribuição das questões do modelo PMMM nível 2  
 

Embrionária 
Aceitação pela 

gerência 
executiva 

Aceitação 
pelos 

gerentes da 
área 

Fase de 
crescimento 

Fase de 
maturidade 

Questões 

1 
3 
14 
17 

5 
10 
13 
20 

7 
9 
12 
19 

4 
6 
8 
11 

2 
15 
16 
18 

Fonte: Adaptado de Kerzner (2001, p.76). 
 
 A avaliação do nível 2 aborda questões mais abrangentes, tratando de 

assuntos como planejamento, controle, treinamento, reconhecimento da 

necessidade de gerir projetos, dentre outros fatores.  

 Com o objetivo de realizar uma avaliação mais detalhada também será 

utilizado o modelo PMMM nível 3 que aborda um número maior de fatores que 

podem ser restringidos a um setor da organização.  

 
 
4.4.3 Método do modelo PMMM Nível 3 

 
 O questionário do nível 3, conforme “ANEXO C”, é composto por 42 questões 

com alternativas que variam de pontuação e quantidade de alternativas, como 

mostrado na Tabela 3. As 42 questões são divididas em 6 blocos de 7 perguntas, 
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que avalia a organização com base nas seis características do hexágono da 

excelência. 

 

Tabela 3 – Valores das opções do questionário PMMM nível 3   

Pontuação 
 Questões 

A B C D E F 
1. 2 2 4 2 4 5 
2. 0 0 1 3 4 5 
3. 0 0 3 4 5 5 
4. 0 1 3 4 5 5 
5. 0 2 2 2 5 n/a 
6. 0 2 4 5 n/a n/a 

Processos 
integrados 

7. 0 5 4 2 0 n/a 
8. 0 2 3 5 n/a n/a 
9. 1 3 4 4 5 5 
10. 1 5 4 0 n/a n/a 
11. 3 3 3 5 0 4 
12. 1 5 5 3 n/a n/a 
13. 2 3 4 5 4 n/a 

Apoio da cultura 
da organização  

14. 2 3 4 5 5 n/a 
15. 1 5 5 5 0 n/a 
16. 2 3 5 0 2 n/a 
17. 4 2 5 0 3 n/a 
18. 2 3 5 0 3 n/a 
19. 1 2 2 4 5 n/a 
20. 1 1 3 4 5 n/a 

Suporte a gestão 

21. 1 3 5 4 4 n/a 
22. 1 3 5 5 5 n/a 
23. 0 2 4 5 5 n/a 
24. 0 3 4 5 0 n/a 
25. 2 3 4 5 n/a n/a 
26. 2 1 2 3 5 n/a 
27. 0 1 3 5 5 n/a 

Treinamento e 
desenvolvimento 

28. 0 1 3 4 5 n/a 
29. 2 4 5 1 0 n/a 
30. 0 3 4 5 0 n/a 
31. 5 2 3 1 0 n/a 
32. 3 5 4 2 1 n/a 
33. 2 3 4 5 0 n/a 
34. 4 5 3 1 0 n/a 

Gestão informal 
de projetos 

35. 3 4 3 5 n/a n/a 
36. 1 2 4 5 0 n/a 
37. 3 1 5 2 0 n/a 
38. 3 5 5 5 4 n/a 
39. 2 2 2 5 3 n/a 
40. 3 3 5 1 n/a n/a 
41. 5 3 4 1 n/a n/a 

Excelência 
comportamental 

42. 5 4 2 1 1 n/a 
Legenda: n/a: não aplicável. 

Fonte: adaptado de Kerzner (2001, p. 93-96). 
 
 Os pontos obtidos com a aplicação do questionário devem ser interpretados 

da seguinte forma (KERZNER, 2001): 
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a) 169 a 210 pontos: A empresa está no caminho certo para a excelência, 

assumindo que Não tenha conseguido ainda. Mas a melhoria contínua irá 

ocorrer; 

b) 147 a 168 pontos: A organização está indo na direção certa, mas mais trabalho 

ainda é necessário. O gerenciamento de projetos não é totalmente entendido 

como uma profissão. Também é possível que a organização simplesmente não 

entenda de gestão de projetos. A ênfase da organização é provavelmente mais 

em direção a ser não orientada a projetos do que orientada; 

c) 80 a 146 pontos: A empresa é, provavelmente, apenas fornece um serviço de 

gestão de projetos. O apoio é mínimo. Acredita-se que é a coisa certa a fazer, 

mas ainda não descobriu os verdadeiros benefícios ou o que eles, os executivos, 

deveria estar fazendo. A empresa ainda é uma organização funcional; 

d) Abaixo de 79 pontos: A empresa não tem conhecimento do gerenciamento de 

projetos, nem parece que a empresa deseja mudar. Os gerentes de área 

desejam manter sua base de poder existente e podem se sentir ameaçado pela 

gerência de projetos. 

 
4.5 Considerações finais do capítulo 

 
 Este capítulo abordou a definição do método de pesquisa que conduzirá o 

alcance dos objetivos. Foi apresentado o processo de pesquisa da dissertação 

estruturado em um esquema ilustrativo, detalhando os modelos de maturidade que 

serão utilizados no estudo de caso. A partir disso, foi detalhado o método de análise 

dos modelos selecionados que subsidiarão as análises dos resultados do capítulo 

seguinte. O próximo capítulo apresentará os resultados das aplicações dos modelos 

de maturidade MMGP e PMMM níveis 2 e 3.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Este capítulo se inicia com uma breve apresentação da empresa e mostra 

como o departamento avaliado está inserido na organização. Em seguida, é 

abordado o processo de preparação dos questionários para aplicação, além dos 

instrumentos de coleta dos dados. Também são apresentados os métodos utilizados 

para tratar e validar os dados coletados com destaque para utilização do coeficiente 

Alpha de Cronbach. Em seguida, são apresentadas análises e discutido os 

resultados para cada modelo de maturidade utilizado na pesquisa.  

 
 
5.1 Apresentação do caso 

 
A análise comparativa dos modelos de maturidade também será embasada 

na aplicação dos modelos por meio de um estudo de caso, que será realizado em 

um setor de engenharia de uma empresa da área petrolífera. Por motivos de 

confidencialidade, o nome verdadeiro da empresa não será informado. 

No âmbito da organização como um todo, desde 1991, visando atender as 

exigências do mercado e da sociedade e alcançar níveis cada vez mais elevados de 

desempenho e competitividade, a empresa Beta vem, de forma sistemática, 

promovendo melhorias em sua gestão, tendo como referencial os princípios da 

qualidade total. 

Em 1997, a Lei nº 9.478 marcou uma nova fase na indústria do petróleo e gás 

no Brasil, em que foi concedida permissão para empresas dessa área, nacionais e 

estrangeiras, a possibilidade de atuar em todos os elos da cadeia de petróleo. Em 

sintonia com essa mudança no cenário, a empresa Beta teve como desafios criar 

uma infraestrutura de exploração, produção, abastecimento e distribuição de 

derivados de petróleo para o desenvolvimento industrial no Brasil.  

A empresa Beta divide-se em unidades espalhadas pelo Brasil. O setor alvo 

deste estudo de caso está inserido dentro da unidade do Rio Grande do Norte, 

situando-se, na estrutura da unidade, dentro do departamento “D”, conforme 

demonstra Figura 15. A função do departamento “D” é fornecer assessoria técnica e 

de projetos para todos os outros departamentos da unidade subdividindo-se por área 

de atuação.  
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Para fins deste trabalho o setor pesquisado foi identificado por um nome 

fictício chamado Setor IV. Esse setor foi criado a mais de 5 anos e desenvolve 

projetos de engenharia a partir das solicitações dos outros setores dos diferentes 

departamentos da unidade. Os projetos podem ser de implantação de novas 

tecnologias ou de melhorias (suporte técnico) de algo já existente. O setor é 

composto por engenheiros mecânico, elétrico e químico, além de técnicos 

especializados em projeto.   

A população desta pesquisa compreende todos os coordenadores de projetos 

do setor avaliado, bem como o gerente. Os coordenadores desempenham a função 

de gerenciar projetos no tocante ao desenvolvimento de toda documentação 

necessária para que se possa passar para fase de execução do projeto, além de em 

alguns casos, realizar a implantação desses projetos. Já o gerente tem o papel de 

gerenciar todos os coordenadores, tendo uma visão macro de tudo o que se passa 

com a carteira de projetos e seus principais indicadores. O setor IV atua nas áreas 

de automação, instalações, tubulações, engenharia elétrica e engenharia química. 

Ao todo são doze coordenadores e mais um gerente totalizando treze funcionários 

alvo desta pesquisa. 

Figura 15 – Organograma da empresa Beta  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 Processo de coleta dos dados  

 
 A coleta dos dados para avaliação da maturidade foi realizado com a 

utilização dos questionários dos modelos MMGP e PMMM níveis 2 e 3, já 

detalhados no Capítulo 4.  

 Antes de aplicar o questionário, foi conveniente efetuar alguns preparativos de 

modo que o resultado produzido fosse realmente coerente com o setor avaliado e o 

processo de resposta da avaliação refletisse a realidade atual do departamento. 

Com isso, foi anexado aos questionários dos dois modelos um breve resumo de 

cada modelo de maturidade, além disso, o pesquisador esteve à disposição para 

esclarecer dúvidas durante o processo de reposta dos questionários.   

 Devido ao alto número de questões, quando somado todos os questionários, 

o processo de coleta das informações foi dividido em dois momentos, com um 

intervalo de dois meses entre as duas avaliações. 

 Apesar da população da pesquisa abranger 13 respondentes não foi possível 

realizar aplicação dos dois modelos com todos, pois a quantidade de respondentes 

ficou condicionada a disponibilidade dos coordenadores, em decorrência da agenda 

de viagens, reuniões e férias. 

 O questionário do modelo MMGP foi aplicado sem alterações, onde foi 

utilizada a versão 1.6.4 de setembro de 2009, disponível no “ANEXO A” da 

dissertação. O instrumento de análise do modelo PMMM foi adaptado antes da 

aplicação. O questionário do nível 2 composto por vinte questões foi reduzido para 

dezoito, pois foi convencionado que as questões 14 e 19 possuem resposta padrão, 

então foi convencionado a alternativa resposta “concordo totalmente” para essas 

duas questões, pois abordam políticas da organização já difundidas. Por esse 

mesmo motivo a avaliação do nível 3 foi reduzida de 42 questões para 38 questões, 

onde questionamentos sobre algumas áreas do setor e da organização pôde ser 

respondida a partir de diretrizes e políticas corporativas. No caso do nível 3 as 

questões que tiveram as respostas convencionadas foram as 19, 25, 26 e 30. 

 A padronização da resposta de algumas questões teve o objetivo de diminuir 

a quantidade de questões do modelo PMMM nível 2 e 3 (ao todo 62 questões) de 

fora a otimizar o tempo de resposta e fazer com seja dada mais atenção aos 

questionamentos que enfatizam os aspectos de gestão mais relevantes para a 

avaliação da maturidade. 
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5.3 Métodos de análise dos dados  
 
 Para validação dos dados coletados foi utilizado o coeficiente de 

confiabilidade Alpha de Cronbach que avalia a consistência do questionário (HAIR et 

al, 2005). Para Rodrigues e Paulo (2007), entre as grandes questões que se 

colocam entre leitores e pesquisadores diz respeito a quão consistentes são as 

informações fornecidas em relatórios e pesquisas, portanto optou-se por realizar um 

teste de confiabilidade dos dados. 

 O coeficiente Alpha de Cronbach mede a correlação entre respostas em um 

questionário por meio da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. 

Trata-se de uma correlação média entre perguntas. Segundo Rodrigues e Paulo 

(2007, p. 64), a análise de confiabilidade ou de consistência “busca mensurar o grau 

em que uma escala produz resultados consistentes entre medidas repetidas ou 

equivalentes de um mesmo objeto ou pessoa, revelando a ausência de erro 

aleatório”. 

 Para o cálculo do coeficiente alfa todos os itens de um questionário precisam 

utilizar a mesma escala de medição. Observada essa premissa, o coeficiente é 

calculado a partir do somatório da variância de cada item e da variância da soma 

dos itens de cada respondente, por meio da seguinte equação (HORA et al, 2010; 

CRONBACH, 1951): 
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Na fórmula de cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach, tem-se que k 

corresponde ao número de itens do questionário, 2

i
S  corresponde à soma das 

variâncias de cada item e 2

t
S  corresponde à variância dos totais das amostras dos 

respondentes. 

 O valor assumido pelo coeficiente Alpha de Cronbach varia entre o infinito 

negativo e o número 1, mas deve ser interpretado no intervalo entre 0 e 1, onde os 

valores negativos do alfa devem ser considerados como escalas sem confiança  

(HORA et al, 2010; HAIR et al, 2005).  



77 
 

 É tido como parâmetro por alguns autores, para determinar se as variações 

em conjuntos de dados são realmente consistentes, resultados iguais ou superiores 

a 0,7 (PAULO; RODRIGUES, 2007; HAIR et al, 2005). Entretanto, Hair et al (2005) 

acrescenta que valores iguais ou superiores a 0,6 podem ser assumidos para 

pesquisas exploratórias. 

 Além do coeficiente Alpha de Cronbach foram realizadas análises estatísticas 

dos dados com cálculo de médias, valores mínimos e máximos, desvio padrão e 

coeficiente de variância para dar suporte às análises dos modelos.   

 O uso do coeficiente de variação foi utilizado de forma a complementar à 

análise do desvio padrão, pois na estatística descritiva o desvio padrão por si só tem 

grandes limitações (MATTAR, 2006). O coeficiente de variação é uma medida 

abstrata da dispersão e é obtido através da divisão do desvio padrão pela média, 

sendo mais comumente utilizado em valor percentual. Mattar (2006, p. 75) explica 

que esse coeficiente é aplicado a “comparações de dispersões de diversas 

distribuições que não possuam as mesmas médias ou que não estejam nas mesmas 

escalas ou unidades de medida e que, por isso, não podem ser feitas com os 

desvios padrão”.  

 Segundo Fonseca e Martins (1996), quando o coeficiente de variação for 

menor ou igual a 15% tem-se baixa dispersão (dados homogêneos), quando for 

maior que 15% e menor ou igual a 30%, tem-se média dispersão e acima de 30% 

tem-se alta dispersão (dados heterogêneos).  

 Também foram realizadas análises gráficas com o auxílio do Microsoft Excel, 

com uso de gráficos no estilo radar e em barras que expressam de forma clara e 

objetiva os dados de média, mínimo e máximo dos dados da pesquisa. 

 
 
5.4 Resultados do modelo MMGP 

 
 A pesquisa realizada com o modelo Prado-MMGP obteve um total de 12 

respondentes do Setor IV, inclusive o gerente.  

 Para análise da consistência dos dados coletados contidos no “APÊNDICE 

A”, foi utilizado o coeficiente Alpha de Cronbach. O valor obtido com o cálculo do alfa 

foi de 0,9044, que reflete um grau elevado de confiabilidade para os dados 

coletados. Considerando o exposto por Paulo e Rodrigues (2007), que define que 

valores iguais ou superiores a 0,7 são dados realmente consistentes, a avaliação do 
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grau de consistência interna dos itens em análise revelou elevado grau de confiança, 

bem próximo ao nível máximo de confiabilidade.  

 Verificada a confiabilidade dos dados, são apresentados na Tabela 4 às 

pontuações da Avaliação Final da Maturidade de cada respondente.   

 
Tabela 4 – AFM do modelo MMGP de todos respondentes 

Respondentes Ger C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
Nível de 

Maturidade 
(AFM) 

3,17 2,28 3,11 2,70 2,73 2,56 2,26 3,27 2,96 2,42 2,29 3,12 

Fonte: Elaboração própria. 
  
 Observam-se na Tabela 4, variações nas AFMs finais dos respondentes. 

Dentre os 12 coordenadores foram observados avaliações pessimistas, moderadas 

e otimistas. Comparando os respondentes C1 (2,28), C6 (2,26) e C10 (2,29) com os 

respondentes Ger (3,17), C2 (3,11) e C11 (3,12), foi verificado quase 1 ponto de 

diferença na avaliação da maturidade, refletindo dois níveis de maturidade distintos 

para o mesmo contexto organizacional. 

 A partir dessa percepção de variação na análise dos dados, utilizou-se de 

recursos estatísticos para tratamento dos dados para uma melhor avaliação e 

definição do nível de maturidade.  

 A Tabela 5 apresenta uma visão geral do tratamento realizado a partir dos 

dados do “APÊNDICE A”. Foi verificado uma AFM média final de 2,73 enquadrando 

o Setor IV no Nível 2 (Conhecido). Conforme Prado (2008), essa pontuação pode 

refletir que o setor está em um estágio avançado do nível 2, bem próximo de 

avançar para o nível 3. 

Observando a consistência da AFM média obtida, verificou-se um desvio 

padrão de 0,37 refletindo baixa dispersão nos resultados. Apesar da diferença de 1 

ponto entre a AFM mínima e máxima, foi verificado com o desvio padrão que as 

avaliações extremas não tiveram grande impacto na média final. Complementando 

essa análise, foi obtido um coeficiente de variação de 13,60% para a AFM, que de 

acordo com Fonseca e Martins (1996), mostra baixa dispersão e homogeneidade 

dos dados. Portanto, pode-se inferir que, em média, os desvios relativamente à 

média atingem 13,60% do valor desta.   
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Tabela 5 – Resultados da pesquisa do modelo MMGP           
AFM 

Média 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação 

Máxima 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação Coeficiente de Maturidade 

2,73 2,26 3,27 0,37 13,55% 

Aderência aos níveis Média 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação 

Máxima 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Nível 2 - Conhecido 69,25 53 88 11,890 17,17% 

Nível 3 - Padronizado 55,66 40 70 9,770 17,55% 

Nível 4 - Gerenciado 40,66 15 57 12,440 30,60% 

Nível 5 - Otimizado 8,33 0 20 8,340 100,12% 

Aderência as dimensões 
(%) 

Média 
Aderência 

Mínima 
Aderência 

Máxima 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Competência Técnica 52,75% 38% 66% 9,245% 17,53% 

Metodologia 37,08% 24% 51% 8,888% 23,97% 

Informatização  29,33% 20% 38% 6,169% 21,03% 

Estrutura Organizacional 32,50% 11% 50% 1,204% 3,71% 

Competência 
Comportamental 

11,00% 0% 19% 5,274% 47,95% 

Alinhamento Estratégico 47,75% 25% 78% 1,728% 3,62% 

Fonte: Elaboração própria. 
   
 Com base nos dados das médias de aderência aos níveis de maturidade da 

Tabela 5 foi elaborado o Gráfico 1, que demonstra a aderência do departamento a 

cada nível de maturidade. Nesse caso, a aderência aos níveis reflete o quão bem a 

organização se posiciona aos requisitos de cada nível quanto ao nível de maturidade 

(PRADO, 2008).  

 
Gráfico 1 – Aderência média aos níveis de maturidade do modelo 
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Fonte: Elaboração própria. 
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 Baseado na classificação de aderência aos níveis proposta por Prado (2008), 

observa-se no Gráfico 1 que o setor possui aderência “boa” para o nível 2, “regular” 

para os níveis 2 e 3 e “fraca” para o nível 5. O cálculo do coeficiente variação 

mostrou dispersões moderadas para os níveis 2 e 3, de 17,17% e 17,55%, 

respectivamente. O nível 4 apresentou uma variação de 30,60%, encontrando-se 

bem próximo ao limite inferior de 30% para classe de dispersão alta. De acordo com 

Fonseca e Martins (1996), a dispersão do nível 4 indica maior divergência de opinião 

dos respondentes em relação as questões desse nível. O nível 5 apresentou um 

coeficiente de variação bastante elevado de 100,12%, mas isso pode ser explicado 

pela natureza dicotômica das questões do nível 5, em que as duas alternativas 

possuem pontuações extremas da escala das alternativas do  questionário.     

  A partir dos dados de aderência as dimensões da Tabela 5 foi gerado o 

Gráfico 2, no estilo radar, que mostra a aderência as dimensões da maturidade do 

modelo MMGP. O Gráfico 2 mostra a relação entre as aderências média, mínima e 

máxima obtidas. Para Prado (2008), as dimensões estão presentes em todos os 

níveis, mas o diferencial está em que momento ocorre o pico da maturidade em uma 

determinada dimensão.  

 
Gráfico 2 – Aderência às dimensões da maturidade do modelo Prado-MMGP 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 As dimensões apresentadas no Gráfico 2 obtiveram aderência “regular” para 

as dimensões competência técnica, metodologia, informatização, estrutura 

organizacional e alinhamento estratégico, e “fraca” na dimensão competência 

comportamental.  

Baseado no Quadro 3 do referencial teórico, que mostra os relacionamentos 

entre as dimensões e os níveis de maturidade, é correlacionado o nível de 

maturidade encontrado (2,73) com os percentuais de aderência da pesquisa, 

analisados a seguir. 

Para Prado (2008), um departamento que se encontra no nível 2 possui 

competências técnicas básicas, mas na pontuação obtida com a análise dessa 

dimensão da maturidade, foi encontrada uma média de 52,75% de aderência, 

revelando que essa dimensão não está em uma fase inicial de desenvolvimento de 

competências técnicas ou em um nível básico de conhecimentos técnicos. O desvio 

padrão e o coeficiente de variação encontrado validam essa análise, pois com esses 

indicadores apresentando os valores de 9,245% e 17,53%, respectivamente, 

verifica-se homogeneidade nos dados. Além disso, ressalta-se que a empresa Beta 

possui programas de treinamentos para todos os empregados, principalmente no 

tocante ao conhecimento técnico. Portanto, o nível de aderência encontrado para a 

dimensão competências técnicas possui características compatíveis com as dos 

níveis 4 e 5. 

Em relação à metodologia, foi obtida uma aderência média de 37,08% e um 

coeficiente de variação de 23,97%, indicando uma pontuação regular para essa 

dimensão e uma dispersão moderada. Segundo Prado (2008), para o nível 2 essa 

dimensão é caracterizada por possuir tentativas isoladas do departamento no uso de 

metodologias. No caso do Setor IV, observou-se que apesar da organização adotar 

e possuir métodos para o gerenciamento de projetos, nesse departamento não 

foram identificados métodos completamente implantados e de uso comum por todos, 

refletindo as características descritas por Prado (2008).   

 A dimensão informatização obteve uma aderência média de 29,33% e uma 

variação moderada de 21,03%. Na concepção de Prado (2008) demonstrada no 

Quadro 3, o nível 2 deve apresentar o uso de softwares de gerenciamento de tempo. 

Foi observado que é utilizado um software para gerenciamento do tempo de 

projetos, e como “boa prática” foram identificadas uma gestão da comunicação e 
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documentação do acompanhamento dos projetos bem definidas e implantadas 

fazendo uso de um software proprietário para tal. 

 Quanto à estrutura organizacional, verificou-se uma aderência média de 

32,50%, seguidos de um desvio padrão e coeficiente de variação de 1,204% e 

3,71%, respectivamente, revelando consistência e homogeneidade nos dados 

obtidos para essa dimensão. Nesse caso, Prado (2008), diz que no nível 2 não há 

uma estrutura organizacional voltada para a gestão de projetos. O resultado dessa 

dimensão mostra uma aderência regular, indicando que existe algum esforço por 

parte da organização em prover uma estrutura adequada para o gerenciamento de 

projetos. A percepção do pesquisador é que a estrutura da organização possui 

características de uma estrutura matricial balanceada permitindo uma boa 

integração na formação das equipes de projetos, permitindo que profissionais de 

outros setores façam parte da mesma equipe de projetos.     

As competências comportamentais e contextuais apresentaram alta dispersão 

dos dados e um coeficiente de variação de 47,95%, demonstrando alta variação nas 

respostas. Mesmo assim, essa dimensão obteve a menor aderência em relação às 

demais. O percentual de aderência obtido por essa dimensão foi de 11,00%, 

classificada como uma aderência fraca ou nula. Nesse caso, estima-se que o 

departamento se enquadra dentro da definição proposta por Prado (2008), como 

pertencente ao nível 1 (Inicial), configurando-se em um estágio de “boa vontade”  

quanto aos aspectos de liderança, negociação, comunicação, pró-atividade, 

motivação, criatividade e resolução de conflitos. Apesar do alto índice de dispersão 

medido pelo coeficiente de variação, a percepção do pesquisador é que o percentual 

de aderência dessa dimensão mostrou-se condizente com a realidade observada.  

 A análise da dimensão alinhamento estratégico obteve dados homogêneos, 

apresentando uma média de 47,75% e um coeficiente de variação de 3,62%, 

indicando alinhamento dos projetos com a estratégia da organização. De acordo 

Prado (2008), o nível 2 caracteriza-se pela falta de alinhamento dos projetos com a 

estratégia da organização, mas foi percebido que há uma aderência regular para 

essa dimensão, demonstrando características dos níveis 3 e 4.  

 A análise dos níveis de maturidade complementa a avaliação da AFM e 

demonstra que, apesar do departamento se encontrar em um determinado nível da 

maturidade, existe dimensões mais desenvolvidas do que outras. Com isso, foi 
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possível verificar quais dimensões precisam de maior desenvolvimento para haja 

avanço do nível de maturidade. 

Segundo Prado (2008), depois de encontrar a AFM, faz-se necessário 

compará-la com outras organizações similares a fim de realizar um benchmarking. 

Os dados da pesquisa sobre maturidade realizada por Archibald e Prado (2009) que 

avaliaram empresas brasileiras de diversos setores da economia permite realizar 

essa comparação. O Gráfico 3 apresenta os resultados de vários setores da 

economia da última pesquisa publicada em 2009, mas para o caso deste estudo 

serão utilizados como parâmetros apenas os resultados dos setores de engenharia e 

petróleo, óleo e gás. 

 
Gráfico 3 – Resultado da pesquisa de maturidade do modelo Prado-MMGP 

 

Fonte: Adaptado de Prado e Archibald (2009). 
 

Observa-se que em comparação com organizações similares, o resultado da 

maturidade do Setor IV, de 2,73, está acima da média se comparada com empresas 

de engenharia e um pouco abaixo da média se comparada a empresas de petróleo, 

óleo e gás. Além disso, a AFM ficou acima da média geral que foi de 2,66. Isso 
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mostra que o departamento se encontra dentro da média nacional para as empresas 

de sua atividade, mas para atingir uma posição de destaque dentro da organização 

é preciso desenvolver um bom plano de crescimento da maturidade que atue 

principalmente nas dimensões mais críticas identificadas, como é o caso das 

competências comportamentais e contextuais.   

 
 
5.5 Resultados do modelo PMMM nível 2 

 
O nível 2 caracteriza-se pela implantação dos chamados “processos comuns”, 

de acordo com Kerzner (2001) para que a organização avance para o próximo nível 

é preciso que ela reconheça os benefícios da gestão de projetos, forneça suporte de 

gestão para todos os níveis, reconheça a necessidade de utilizar metodologias e 

definir processos, reconheça a necessidade do controle de custos e desenvolva um 

currículo de treinamentos voltado para a gestão de projetos.   

Esse nível propõe uma avaliação a partir do ciclo de fases da 

institucionalização da gestão de projetos, utilizando um instrumento de avaliação, 

disponível no “ANEXO B”, com respostas dispostas de acordo com uma escala de 

Likert variando entre -3 e +3. 

A pesquisa realizada com os dois níveis do modelo PMMM teve um total 10 

respondentes. O coeficiente Alpha de Cronbach encontrado para verificação da 

consistência dos dados do nível 2 do modelo, foi de 0,75, refletindo um grau elevado 

de confiabilidade dos dados, considerando que valores iguais ou superiores a 0,7 

são dados realmente consistentes (PAULO; RODRIGUES, 2007).  

 A Tabela 6 apresenta as análises estatísticas realizadas com os dados 

disponíveis no “APÊNDICE B”. Assim como no modelo MMGP, também foram 

verificadas as pontuações mínima e máxima, calculadas a média o desvio padrão e 

o coeficiente de variação.  

 
Tabela 6 – Resultados da pesquisa do modelo PMMM nível 2 

Fases da maturidade Média 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação 

Máxima 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Embrionária 8,3 6 11 1,494 18,01% 
Aceitação pela ger. executiva 4,8 2 8 2,098 43,70% 
Aceitação pela ger. de linha 7,9 7 10 0,994 12,59% 
Crescimento 4,8 1 8 2,044 42,58% 
Maturidade 2,3 0 8 2,214 96,24% 

Fonte: Elaboração própria. 
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 As pontuações de cada fase extraídas do questionário do nível 2, podem 

variar entre -12 a +12, com isso Kerzner (2001), define que pontuações mais altas (6 

ou superior) para uma fase do ciclo de vida, indicam que essas fases evolutivas 

foram atingidas ou, pelo menos a organização se encontra nessa fase. As fases com 

um número muito baixo ainda não foram alcançadas.  

 Os resultados demonstrados na Tabela 6 indicam que a fase Embrionária e 

Aceitação pela gerência de linha foram atingidas, alcançando pontuações de 8,3 e 

7,9, respectivamente. A análise do coeficiente de variação para essas duas fases 

revelaram baixa dispersão dos dados, o que confirma uma avaliação condizente 

com a realidade percebida pelos respondentes. 

 As fases Aceitação pela gerência executiva e Crescimento obtiveram a 

mesma pontuação de 4,8 e coeficientes de variação bem próximos de 43,70% e 

42,58%. Essas pontuações obtidas indicam que as duas fases ainda não foram 

atingidas, mas que o departamento está bem próximo de alcançá-las. No entanto, 

faz-se necessário uma análise mais detalhada dos fatores dessas fases para 

verificação do que pode ser feito para atingi-las plenamente.    

 A fase Maturidade apresentou a pontuação mais baixa, obtendo apenas 2,3 

pontos. Além disso, verificou-se um coeficiente de variação de 96,24% revelando 

alta dispersão dos dados. A alta variação obtida fornece indícios de que os 

respondentes tiveram opiniões divergentes em relação à maturidade, ou que as 

questões sobre essa fase não estavam claras o suficiente, gerando interpretações 

diferentes.  

O Gráfico 4 pontua o status quo do setor em relação a avaliação das cinco 

fases propostas e mostra a relação entre as médias obtidas e as pontuações 

mínimas e máximas.  

Em resumo, os resultados demonstrados no Gráfico 4, indicam que as fases 

Embrionária e Aceitação pela gerência de linha foram alcançados. Entretanto, as 

fases Aceitação pela gerência executiva e Crescimento apresentam um cenário de 

evolução em direção ao pleno desenvolvimento. A fase Maturidade apresentou um 

resultado baixo, evidenciando que esforços ainda precisam ser realizados para que 

haja desenvolvimento dessa fase. As fases intermediárias apresentaram resultados 

que mostram que a organização está passando pela maturação desses estágios em 

paralelo, o que segundo Kerzner (2001), é comum ocorrer. 
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 Analisando as variáveis que compõem cada fase do nível 2 do PMMM, 

observou-se na fase Embrionária, que obteve uma pontuação de 8,3, reflete que a 

organização tem ciência da necessidade da utilização da gestão de projetos e 

reconhecem os benéficos que a gestão de projetos pode proporcionar para a 

competitividade da organização. 

 
Gráfico 4 – Resultado da aplicação do modelo PMMM nível 2 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 
 Em relação à fase Aceitação pela gerência Executiva, que obteve uma 

pontuação mediana de 4,8, foi possível verificar que existe apoio dos executivos 

com relação à gestão de projetos. Ressalta-se que há um bom conhecimento dos 

princípios da gestão de projetos pelos executivos da empresa, mas os assuntos 

relacionados à maturidade organizacional precisam ser mais disseminados.    

 Dentre as variáveis que compõe a terceira fase destaca-se que seu sucesso 

está atrelado à aceitação pela gerência executiva, comentada na fase anterior. A 

terceira fase, a Aceitação pelos gerentes de linha, obteve uma boa pontuação de 

7,9. E como um reflexo da pontuação obtida, observou-se que o gerente do Setor IV 

estimula o uso da gestão de projetos em todas as fases do projeto.   

 A fase de Crescimento recebe forte influência das três primeiras fases. 

Portanto, o conhecimento, bem como o apoio das gerências executivas de linha, 

pode acelerar ou retardar o seu crescimento. Diante disso, foi verificada uma 
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pontuação um pouco abaixo da fase anterior. Em relação às variáveis, verificou-se 

que a organização possui uma metodologia para gerenciamento de projetos, mas o 

setor não possui um método implantado e de uso comum por todos. Quanto às 

mudanças de escopo, elas podem ocorrer nas fases iniciais dos projetos, mas as 

mudanças são analisadas detalhadamente e documentadas.  

 A fase de Maturidade obteve a menor pontuação de apenas 2,3. É incomum 

alcançá-la plenamente sem ter alcançado todas as demais fases do ciclo de vida da 

gestão de projetos. Portanto, para alcançar a maturidade em gestão de projetos, 

além de possuir todas as outras variáveis supracitadas, à organização precisa 

desenvolver uma integração entre o controle de tempo e de custos, desenvolver um 

currículo voltado para a gestão de projetos e reconhecer a gestão de projetos como 

uma profissão. Ressalta-se que departamento não tem controle sobre algumas das 

variáveis relacionadas, ficando a cargo da organização prover melhorias para que a 

empresa evolua na fase de maturidade e, consequentemente, o departamento se 

beneficiará com essas melhorias. 

 Percebeu-se, a partir dos resultados encontrados, que esse nível do modelo 

proposto por Kerzner (2001), possibilita analisar o alinhamento da organização com 

a necessidade de trabalhar com gerenciamento de projetos. O modelo ainda 

mostrou que é possível levantar dados sobre o estabelecimento dos benefícios em 

gerenciamento de projetos e verificar se os entendimentos sobre maturidade foram 

ou não percebidos pela organização. Neste caso, o nível de percepção demonstrada 

foi relativamente baixo.  

       
 
5.6 Resultados do modelo PMMM nível 3 

 
 Para análise da consistência dos dados obtidos contidos no “APÊNDICE C”, 

foi realizada a análise do coeficiente Alpha de Cronbach. O resultado obtido foi de 

0,6642 refletindo boa confiabilidade dos dados coletados, considerando que Hair et 

al (2005) assume que valores iguais ou superiores a 0,6 podem ser assumidos para 

pesquisas exploratórias. 

 A avaliação da maturidade pelo nível 3 do modelo PMMM, aborda os seis 

aspectos do “Hexágono da Excelência”. A Tabela 7 apresenta as análises 

estatísticas realizadas com os dados disponíveis no “APÊNDICE C” deste trabalho. 
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Assim como nas análises dos outros modelos, também foram calculadas a média, as 

pontuações mínima e máxima, o desvio padrão e o coeficiente de variação.  

 O somatório da pontuação obtida com essa análise deve ser comparado com 

um score definido pelo modelo apresentado no Capítulo 4.  

 
Tabela 7 – Resultados da pesquisa do modelo PMMM nível 3 

Fatores do Hexágono da 
Excelência 

Média 
Pontuação 

Mínima 
Pontuação 

Máxima 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Processos Integrados 21,9 19 31 3,446 15,74% 
Cultura Organizacional 23,2 15 27 4,104 17,69% 
Suporte a Gestão 26,3 21 29 2,791 10,61% 
Educação e Treinamento 15,9 12 22 3,315 20,85% 
Gestão Informal de Projetos 24,0 20 26 1,886 7,86% 
Excelência Comportamental 22,0 18 26 2,625 11,93% 
Somatório Total 133,3     

Fonte: Elaboração própria. 
 
 Analisando os aspectos mostrados na Tabela 7, observa-se que o fator 

Suporte a gestão obteve uma pontuação de 26,3 pontos e um coeficiente de 

variação de 10,61%, indicando baixa dispersão dos dados. Tal resultado indica a 

existência do empowerment e o apoio da gestão quanto ao cumprimento de acordos 

e apoio durante o desenvolvimento do projeto.  

 O aspecto Cultura Organizacional obteve uma pontuação média de 23,2 com 

um coeficiente de variação de 17,69%. Essa pontuação mostra um reflexo do que 

está abordado em outras áreas, como no caso do suporte à gestão que adota as 

práticas de empowerment. Quanto à Gestão Informal de Projetos, enfatiza-se o 

desenvolvimento de políticas e procedimentos que auxiliem a gestão de projetos.  

 A Gestão Informal de Projetos apresentou uma pontuação de 24 pontos, 

denotando também uma baixa dispersão de 7,86%, indicando homogeneidade nas 

repostas. Nesse caso, observa-se ausência de desburocratização da gestão de 

projetos no departamento, facilitando a comunicação entre as partes envolvidas no 

projeto e a tomada de decisão. 

 No quesito Excelência Comportamental Kerzner (2001) define que a 

excelência ocorre quando a organização reconhece as diferenças entre 

gerenciamento de projetos e gerenciamento de linha, e o fato de que um conjunto 

completamente diferente de cursos de formação é necessário para suportar o 

crescimento da gestão de projetos. No caso avaliado esse aspecto obteve 22,0 

pontos e um coeficiente de variação de 11,93%, o que indica que esforços precisam 
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ser realizados nesse sentido de diferenciar um gestor de projetos e um gestor 

funcional (de linha). 

 Quanto aos Processos Integrados foi identificada uma pontuação mediana de 

21,9 e uma variação de moderada de 15,74%, refletindo a necessidade de 

integração dos processos. Para Kerzner (2001), os dois primeiros processos a 

serem integrados, uma vez que uma organização compreenda as vantagens de 

integrá-los, são geralmente de gerenciamento de projetos e gestão da qualidade 

total, mas só uma análise mais detalhada pode mostrar esse nível de integração ou 

se ela existe. 

 O fator Educação e Treinamento obtiveram uma pontuação de 15,9, apesar 

da dispersão moderada de 20,85%, reflete a necessidade de realização de mais 

investimentos no desenvolvimento de um currículo voltado para a gestão de 

projetos, uma vez que esse fator visa o desenvolvimento humano e melhora a 

capacitação dos empregados, tornando-os mais preparados para gerenciar projetos, 

dentre outros fatores.   

 Em relação ao aspecto Suporte a Gestão, foi obtida uma pontuação mais 

elevada dentre os outros fatores, 26,3 pontos, e um coeficiente de variação de 

10,61% indicando homogeneidade nas repostas. Nesse caso observa-se uma 

integração entre os gerentes funcionais ou de linha com a alta administração da 

empresa, que pode ser um reflexo da estrutura organizacional adota e da 

comunicação vertical dentro da empresa.    

 Na avaliação final mostrada na Tabela 7, o somatório de todas as áreas foi 

133,3 pontos estando, na classificação de Kerzner (2001), entre 80 e 146 pontos 

que reflete que a empresa é, provavelmente, apenas fornecedora do serviço gestão 

de projetos onde o apoio é mínimo, mas acredita que é a coisa certa a fazer, e ainda 

não descobriu os benefícios reais da institucionalização da gestão de projetos. 

Nesse caso, segundo Kerzner (2001), a empresa ainda pode ser vista como uma 

organização predominantemente funcional. 

 O Gráfico 5 apresenta de forma gráfica a pontuação média, mínima e máxima 

dos dados da Tabela 7 para cada fator do hexágono da excelência. O Gráfico 5 

utiliza uma escala de 0 a 35 pontos.  

 No Gráfico 5 é possível observar a dispersão dos dados quando verificado as 

diferenças entre a pontuação média e as pontuações mínimas e máximas. Nos 
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casos de altas discrepâncias, deve considerar o perfil do respondente se pessimista 

ou otimista.   

 
Gráfico 5 – Resultado da aplicação do modelo PMMM nível-3 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 
 Ressalta-se ainda o perfil de cada respondente, pois dependendo do ponto de 

vista de cada coordenador é possível verificar respostas otimistas e pessimistas, 

apresentando variações nas respostas para os mesmos quesitos do instrumento de 

avaliação, portanto torna-se importante a realização de análises estatísticas para 

eliminação de possíveis vieses. 

 
 
5.7 Fechamento das aplicações dos modelos 

 
 Para o fechamento das aplicações dos modelos de maturidade, foram 

cruzadas as informações das aplicações com base nas análises dos níveis e das 

dimensões propostas por cada modelo. O objetivo desse cruzamento de 

informações é proporcionar uma visão holística da maturidade a partir da 

complementaridade das análises que os modelos podem proporcionar, conforme já 

observado por Carvalho et al (2005).  

Ao realizar o cruzamento das informações foi verificado que, no âmbito dos 

aspectos comportamentais, o MMGP apresentou uma aderência de 11,00%, 

enquadrando-se num estágio inicial da maturidade, que estão relacionados aos 
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aspectos de liderança, negociação, comunicação, pró-atividade, motivação, 

criatividade e resolução de conflitos. Na abordagem do PMMM foram obtidos 22,0 

pontos, mostrando-se acima da média para esse modelo. Nesse caso, o foco dado a 

esse fator difere-se do MMGP, pois o PMMM aborda o desenvolvimento de um 

currículo voltado para o desenvolvimento de competências comportamentais, uma 

vez que o modelo MMGP verifica se as pessoas avaliadas possuem tais 

competências comportamentais.  

 Contribuindo para essa análise o fator Educação e Treinamento do PMMM 

reflete a necessidade de elaboração de um currículo voltado para o desenvolvimento 

de competências comportamentais, ficando com uma pontuação, abaixo da média, 

de 15,9. Portanto, foi verificada a falta de competências comportamentais observado 

pelo MMGP. O modelo aponta como causa raiz a falta de uma formação curricular 

que englobe, além dos cursos técnicos, que já são bastante valorizados pela 

empresa, treinamentos voltados para as relações interpessoais, motivação e 

liderança. 

Em relação à metodologia, não foram identificados métodos completamente 

implantados e de uso comum por todos, o que contribuiu para o fator Gestão 

Informal de Projetos de o PMMM ter apresentado uma pontuação moderada de 24,0 

pontos, pois a indefinição de uma metodologia contribui para a existência de 

informalidade no processo de gerenciamento dos projetos. Em contrapartida, a falta 

de um currículo voltado para a gestão de projetos, identificado pelo PMMM, e o fato 

da organização não enxergar a gestão de projetos como uma profissão, também são 

fatores que contribuem para a indefinição de uma metodologia singular, o que pode 

dificultar a integração entre os diversos projetos entre os departamentos.  

 O resultado referente à dimensão estrutura organizacional do modelo MMGP, 

foi contraditório quanto ao nível de maturidade identificado (nível 2), considerando a 

realidade observada no departamento. Já o fator Suporte a gestão do modelo 

PMMM identificou que a estrutura organizacional implantada fornece boa integração 

entre os níveis hierárquicos da gestão e, como já observada, contribui para 

formação de equipes multidisciplinares de projeto, permitindo que profissionais de 

outros setores façam parte da mesma equipe de projeto.    

 No que concerne à identificação do nível de maturidade, o modelo MMGP não 

realizou uma identificação exata do nível de maturidade, mas foi visto que um nível 

do modelo aparece em maior evidência, mas os outros também são medidos. Por 
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outro lado, a forma de mensurar a maturidade abordada pelo modelo, permitiu a 

identificação de características que se encontravam em níveis de maturidade mais 

avançados do que o nível identificado (Nível 2 - Conhecido). Foi perceptível a 

presença dessas características nas dimensões competências técnicas e 

alinhamento estratégico. 

 Fazendo uma síntese do nível de maturidade com base nos dois resultados, 

pode-se inferir o departamento estudado encontra-se em um estágio inicial da 

maturidade. O PMMM refletiu que o departamento apenas fornece o serviço de 

gestão de projetos, possuindo pouco apoio, e ainda não descobriu os benefícios 

reais da institucionalização da gestão de projetos. No entanto, o MMGP identificou 

que algumas dimensões possuem maior grau maturidade do que outras, como foi o 

caso das dimensões competência técnica e alinhamento estratégico. Por outro lado, 

também foi verificado que a dimensão competência comportamental apresentou um 

índice abaixo do nível 2, mostrando uma aderência fraca para os fatores 

comportamentais.  

 O modelo MMGP avaliou todos os níveis da maturidade a partir de um único 

instrumento de avaliação, o que possibilitou uma visão geral de todos os níveis 

correlacionado os níveis com as dimensões da maturidade. Apesar dessa correlação 

foi verificado que o quadro definido por Prado (2008) para o nível 2, mostrou 

algumas diferenças com a análise das dimensões, pois em alguns níveis foi 

identificado que o Setor IV possui características de estágios mais avançados da 

maturidade, como foi o caso das dimensões competências técnicas e alinhamento 

estratégico, que apresentaram aderências correspondentes aos níveis 3 e/ou 4 do 

modelo. Além disso, o autor do modelo disponibiliza pesquisas periódicas sobre 

maturidade a serem utilizadas como benchmarking, provendo dados de referência 

de empresas brasileiras como forma de comparação e incentivo a utilização do 

modelo. 

O PMMM evidenciou que para alcançar o sucesso na sua utilização, precisa-

se utilizá-lo por completo, e não utilizar isoladamente um nível, apenas. A proposta 

dos níveis distintos permite que a implementação do modelo ocorra de forma 

gradativa, até que a maturidade plena seja alcançada. Por outro lado, a avaliação 

dos níveis separadamente pode ocultar “qualidades organizacionais” concernentes a 

outros níveis, que podem ser mais bem aproveitadas para o desenvolvimento da 

maturidade nos níveis iniciais. 
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Os instrumentos de coleta dos dados mostraram-se que, adequadamente, 

contribuem para elaboração de um diagnóstico, mas em alguns casos a quantidade 

de questões e o tempo que é gasto para respondê-las pode afetar na qualidade das 

respostas. Também foi observado que os modelos se diferenciam tanto nas 

variáveis que compõem cada nível, quanto na amplitude da análise de suas 

variáveis. 

As preocupações com o desenvolvimento de equipes de projetos não foram 

abordadas por nenhum dos modelos. As carências percebidas, neste capítulo, 

referem-se tanto as estratégias que devem ser traçadas para as equipes de projetos, 

quanto aos procedimentos necessários para o aumento de suas competências.  

Reafirmando o conceito de Prado (2011), de que os modelos de maturidade 

quantificam numericamente a capacidade de uma organização gerenciar projetos 

com sucesso, foi observado que os modelos adotados realizaram uma análise 

coerente com a realidade da organização, mas também revelaram a existência de 

lacunas significativas que podem ser preenchidas por uma visão complementar das 

avaliações realizadas pelos modelos de maturidade.  

 
 

5.8 Análise comparativa e diretrizes de aprimoramento 

 
Este tópico aborda a análise comparativa dos modelos e de suas aplicações a 

partir do estudo de caso, utilizando a matriz de análise proposta no Capítulo 3. 

A partir dos resultados das análises realizadas pelos dois modelos e pela 

análise comparativa, serão propostas diretrizes de aprimoramento, de forma a 

contribuir para o aperfeiçoamento de modelos de maturidade em organizações e 

departamentos com características similares com as encontradas no estudo de 

caso. O foco é que esses direcionamentos possam subsidiar adaptações e/ou o 

desenvolvimento de novos modelos de maturidade e instrumentos de avaliação.  

 
 
5.8.1 Análise comparativa  
 

Com base na matriz de análise proposta no Capítulo 3, é realizada uma 

análise comparativa dos modelos e de suas aplicações. Os Quadros 11 e 12 

mostram as análises comparativas dos modelos. O bloco 1, que aborda a análise 

comparativa teórica, foi baseado no referencial teórico desta dissertação e nos 
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conhecimentos adquiridos ao longo deste projeto, por meio de pesquisas em 

periódicos e artigos sobre o assunto. O bloco 2, que trata da matriz de análise da 

aplicação dos modelos, foi desenvolvido com base nos resultados dos estudos de 

caso e na experiência do pesquisador em trabalhar com modelos de maturidade. As 

variáveis do primeiro bloco estão numeradas de 1 a 5, e as do segundo bloco de 6 a 

13, abordando todas as 13 variáveis da matriz de análise proposta.  

 
Quadro 11 – Análise comparativa teórica  

Bloco 1 – Matriz de análise teórica 
Variável MMGP PMMM 

1. Base teórica  Aderente ao PMBOK (PMI). 
Combina a estrutura e níveis de 
maturidade do modelo CMM com 
a estrutura de áreas do PMBOK. 

2. Possui Benchmarking 
Sim (Pesquisa Maturidade 
Brasil). 

Não 

3. Forma de avaliação 
Avalia todos os níveis a partir 
de um único instrumento de 
avaliação. 

Possui um instrumento de 
avaliação para cada nível da 
maturidade. 

4. Sugere alternativas 
para o avanço da 
maturidade 

Sim  Sim, mas apresenta restrições.  

5. Simples e de fácil 
entendimento 

Simples e de fácil 
entendimento. 

Complexidade mediana, mas de 
fácil entendimento. 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 Em relação às análises das variáveis abordadas na matriz teórica, foi possível 

observar peculiaridades nos modelos, as quais foram desdobradas a partir das 

características inseridas no Quadro 11.   

 Em relação ao item 1, base teórica, tem-se que o modelo MMGP é aderente 

ao PMBOK, mas ressalta-se que o desenvolvimento do MMGP reflete a experiência 

na implantação do gerenciamento de projetos de seus autores em organizações 

brasileiras (PRADO, 2008).  

 O modelo PMMM faz uma combinação das estruturas do CMM com as áreas 

do PMBOK. A estrutura do PMBOK é bem evidente no nível 1 do modelo. O PMMM 

também aborda os conceitos da gestão da qualidade total relacionado à gestão de 

projetos que são considerados no aspecto “processos integrados” do nível 3.     

 Na segunda variável da análise teórica, o benchmarking, observa-se uma 

grande vantagem em se utilizar o modelo MMGP, pois o modelo disponibiliza um 

estudo de benchmarking da maturidade de empresas brasileiras. Essa pesquisa, 

que é organizada pelos autores do MMGP, objetiva verificar a maturidade das 
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empresas brasileiras, difundir o gerenciamento de projetos com uma abordagem 

mais simples e mostrar para as organizações o caminho para a verdadeira evolução. 

 O PMMM não disponibiliza estudos de benchmarking, mas traz essa 

abordagem no nível 4 do modelo. O nível 4 enfatiza que é preciso realizar estudos 

de benchmarking com organizações similares e não similares ao setor de atuação 

da organização. Apesar do modelo não disponibilizar um estudo de benchmarking, 

pode-se utilizar como parâmetro, pesquisas e estudos de caso já realizados com 

esse modelo.  

 Quanto à forma de avaliação, é visto que ambos os modelos apresentam 

níveis da maturidade, mas a grande diferença está na abordagem dada a cada um 

dos níveis propostos. No MMGP, todos os níveis são avaliados a partir do mesmo 

instrumento de avaliação, em que são pontuadas as aderências para todos os 

níveis, onde a avaliação final é encontrada a partir do cálculo da média de todas as 

aderências aos níveis. Outro ponto de destaque é a abordagem das dimensões da 

maturidade, que são fatores considerados pelo modelo associados à avaliação dos 

níveis. As dimensões abordam aspectos relacionados à institucionalização da 

gestão de projetos. 

 O modelo PMMM também estrutura-se em níveis, mas difere-se do MMGP 

por tratar cada nível da maturidade separadamente. O PMMM apresenta uma 

abordagem teórica bem dividida para cada um dos níveis, e cada nível possui um 

questionário específico com abordagens e número de questões diferentes. Tais 

características do PMMM podem dificultar sua utilização, pois para realizar uma 

análise preliminar geral da organização seria necessário aplicar todos os cinco 

questionários que, quando somados, geram uma grande quantidade de questões a 

serem respondidas, o que pode tornar a pesquisa inviável, caso os respondentes 

não tenham disponibilidade e boa vontade para participar da avaliação.  

Verificam-se na quarta variável, que o modelo PMMM propõe alternativas 

para o crescimento da maturidade que se relacionam com as dificuldades que 

podem ser encontradas na transição de uma fase para outra. Entretanto, o PMMM 

carece de um plano para implementação das análises realizadas. Isso dá ao modelo 

uma falta de aderência prática e, neste sentido, não apresenta elementos 

consistentes para medir seu progresso. O modelo MMGP sugere alternativas para o 

avanço da maturidade e defende a elaboração de um plano para crescimento da 
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maturidade (PCM) que define planos de curto e longo prazo para institucionalização 

da gestão de projetos.  

 Em relação a quinta variável, foi constatado que o MMGP é simples e de fácil 

entendimento, com níveis bem estruturados e definidos. O modelo também 

apresenta dimensões da maturidade descritas para cada nível e propõe um 

instrumento de avaliação compacto (40 questões), se comparado aos demais 

modelos. Apesar do questionário ser compacto, os resultados obtidos com sua 

aplicação mostraram-se consistentes, conforme análises realizadas com o 

coeficiente Alpha de Cronbach. 

Por tratar separadamente cada nível, o modelo PMMM apresenta maior grau 

de complexidade do que o modelo MMGP. Devido a isso, são elencados mais 

fatores de avaliação e um maior volume de dados para avaliação geral da 

organização por todos os níveis.   

 No bloco 2 da avaliação comparativa, mostrada no Quadro 12, as variáveis 

são analisadas a partir dos resultados encontrados com a aplicação dos modelos no 

estudo de caso. 

A sexta abordagem da matriz verifica a quantidade de fatores considerados 

pelo modelo. Nesse quesito o MMGP abrangeu maior quantidade de fatores do que 

o PMMM, possibilitando uma análise mais aprofundada do departamento. A 

correlação dos níveis com as dimensões da maturidade permitiu uma análise que 

identifica quais aspectos da maturidade estão mais ou menos evoluídos, 

subsidiando a identificação dos pontos fortes e fracos do departamento. Isso revela 

um ponto positivo do modelo, pois no estudo de caso foi verificado que os aspectos 

competências técnicas e alinhamento estratégico encontravam-se mais evoluídos do 

que os outros indicando que, para essas dimensões, o departamento está num 

estágio mais avançado. Também foi verificado que a dimensão competências 

comportamentais apresentou um quadro inferior ao proposto para o nível 2.  

Os dois níveis do PMMM juntos também abordam, em tese, as mesas 

quantidades de variáveis do MMGP, permitindo uma análise mais aprofundada. 

A sétima variável, que compara a abordagem do alinhamento estratégico da 

organização, verificou que o MMGP aborda diretamente esse assunto dentro da 

dimensão alinhamento estratégico, e identificou claramente o grau de alinhamento 

da gestão de projetos do departamento com os negócios da organização. O PMMM 

faz uma avaliação indireta desta variável, pois o nível 2 aborda a aceitação pela 
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gestão executiva que, por sua vez, está associada a definição das estratégias 

corporativas.  

 
Quadro 12 – Análise comparativa das aplicações 

Bloco 2 – Matriz de análise da aplicação 
Variável MMGP PMMM 

6. Quantidade de 
fatores considerados 
pelo modelo 

Competências técnicas, 
metodologia, informatização, 
estrutura organizacional, 
competências comportamentais 
e contextuais, alinhamento com 
estratégias. 

Nível 2: Reconhecimento de 
aspectos organizacionais 
voltados para GP; 
Nível 3: Metodologias, cultura, 
processos integrados, 
treinamento e educação, e apoio 
a gestão. 

7. Considera a 
estratégia da 
organização 

Considera o alinhamento 
estratégico da gestão de 
projetos com os negócios. 

Considera a estratégia 
organizacional indiretamente. 

8. Aplicabilidade do 
modelo 

Fácil aplicação. Mediana. 

9. Identificação de 
fatores de influência 
da maturidade 

Foram abordados nas análises 
das dimensões do modelo. 

Apenas o nível 3 do modelo traz 
essa abordagem. 

10. Identificação 
competências 
organizacionais 

Identifica indiretamente as 
competências organizacionais a 
partir das dimensões. 

Identifica indiretamente 
competências organizacionais a 
partir dos fatores de cada nível. 

11. Capacidade de 
adaptação a novas 
condições 

Adaptabilidade alta Adaptabilidade mediana 

12. Produção de 
resultados  

Produz resultados quantitativos. Produz resultados quantitativos. 

13. Identificação de 
pontos fortes e 
fraquezas da 
organização 

Permitiu a identificação de 
pontos positivos e negativos.  

Permitiu a identificação de pontos 
positivos e negativos, mas possui 
restrições. 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 Em relação à aplicabilidade – oitava variável – o MMGP mostrou-se simples e 

de fácil aplicação e análise. Os próprios respondentes fizeram comentários de que o 

modelo PMMM poderia seguir a mesma estrutura de perguntas e respostas do 

MMGP. Além disso, o suporte fornecido ao MMGP, através de um sítio na internet, 

contribui para interpretação dos dados e análise dos resultados. Quanto à 

interpretação dos dados o MMGP e o PMMM disponibilizam as pontuações das 

questões e os métodos para mensuração dos níveis, com exceção das dimensões 

do MMGP, o qual não informa claramente às questões que compõe cada dimensão 

da maturidade. Outro ponto observado foi a resistência dos coordenadores em 

responder os dois níveis da pesquisa do PMMM devido à quantidade de questões. 

 A nona variável que aborda a identificação de fatores de influência da 

maturidade, verificou que as dimensões do MMGP abordam esses fatores, em que 
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são verificados aspectos como a adoção de softwares de gerenciamento de 

projetos, informatização, uso de uma metodologia, implantação de escritório de 

gerenciamento de projetos, dentre outros fatores. O PMMM mensura esse aspecto 

apenas no nível 3, e verifica fatores relacionados ao uso de métodos e o 

desenvolvimento de processos que contribuem para a qualidade no 

desenvolvimento de projetos. 

 A décima variável aborda a identificação de competências organizacionais, 

classificadas em três tipos: individuais; das equipes; e da empresa. A primeira se 

refere às aptidões e habilidades dos indivíduos na solução de problemas. As 

competências da equipe se relacionam com a capacidade de resolução de 

problemas complexos em contexto multidisciplinar. As competências da empresa 

lida com a capacidade de criação de um ambiente que possibilite o envolvimento 

tanto do indivíduo quanto das equipes, a tocarem seus projetos de forma eficaz 

(CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011). A partir desses conceitos de 

competência observa-se que os modelos utilizados no estudo de caso não abordam 

diretamente esses aspectos.  

O MMGP identificou aspectos relacionados às competências individuais, 

como resolução de conflitos e relações interpessoais. No âmbito das equipes, o 

modelo não faz nenhuma abordagem, e no tocante a empresa foi observada que os 

aspectos relacionados à estrutura e a cultura organizacional abordam indiretamente 

essa competência. 

Os fatores abordados no nível 3 do PMMM, também produzem indiretamente 

resultados ligados as competências organizacionais. A avaliação dos aspectos 

excelência comportamental, cultura e suporte a gestão, identificam competências 

inerentes aos três tipos, mas os fatores verificados não são caracterizados como 

competências. 

 Verificando a adaptabilidade dos modelos abordada pela décima primeira 

variável, observa-se que o modelo MMGP apresenta um framework mais simples de 

realizar adaptações do que o PMMM. As próprias premissas para elaboração do 

modelo MMGP contribuem para que essa conclusão. No entanto, o modelo PMMM 

possui características que permitem adaptação a novas situações, principalmente 

por que o autor disponibiliza na literatura os métodos de análise dos dados. Mas, foi 

observado a partir dos estudos de caso, que o PMMM apresenta-se como um 

modelo mais complexo para se trabalhar, por utilizar a análise de níveis em 
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separado. Para ambos os casos a adaptabilidade dos modelos também precisa está 

relacionada ao incremento de outros processos de pesquisas que se associam a 

análises da maturidade, como, por exemplo, a realização de entrevistas com os 

respondentes, a realização de pesquisas com grupos focais e elaboração de novas 

questões e modos mais eficazes de interpretação dos dados.  

 Quanto à produção de resultados – décima segunda variável – o MMGP 

produziu informações a partir de análises quantitativas, em que foi medida a 

aderência aos níveis e as dimensões da maturidade. O modelo PMMM também 

apresentou características parecidas com as do MMGP, apresentando análises 

quantitativas para os níveis 2 e 3, abordando os fatores do hexágono da excelência. 

Além disso, o alto índice de variação apresentado por algumas dimensões e 

aspectos do hexágono da excelência, pode ser reflexo da falta de clareza das 

perguntas e alternativas de repostas, sem deixar claro o que está sendo perguntado.  

Ressalta-se que os dois modelos permitiram realizar análises estatísticas. 

Com destaque para o cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach, que verificou a 

consistência dos questionários e verificou que o modelo MMGP produziu resultados 

mais consistentes, mas o PMMM também atingiu níveis de consistência aceitáveis, 

conforme definido por Hair et al (2005). Além disso, os modelos apresentaram 

complementaridade subsidiando uma avaliação geral englobando todos os 

resultados. 

 A última variável a ser analisada traz a identificação de pontos fortes e 

fraquezas. Os dois modelos permitiram a identificação do que precisa ser melhorado 

e dos fatores que se mostraram positivos para o avanço da maturidade. Dentre 

esses fatores abordados pelos dois modelos tem-se: a adoção e implantação de um 

método singular e de uso comum; o desenvolvimento de competências 

comportamentais; o desenvolvimento de um currículo de treinamentos voltados para 

formação dos gestores de projetos; e a elaboração de um currículo voltado para o 

desenvolvimento das competências comportamentais. Mas, apesar de identificar os 

pontos de melhoria, não são mapeados quais os elementos importantes para se 

traçar processos de aprimoramento. 
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5.8.2 Diretrizes de aprimoramento 

 
 Ancorado no pressuposto de que os modelos de maturidade possuem 

lacunas na sua estruturação, esta parte da pesquisa aborda a formulação de 

diretrizes para o aprimoramento, adaptação ou desenvolvimento de modelos de 

maturidade, considerando o ambiente a partir do qual as diretrizes foram geradas. 

Pois, se a literatura já indica que os modelos possuem um caráter generalista, há a 

necessidade de adaptá-los para realizarem um melhor aporte das características 

organizacionais para casos específicos, e prover resultados mais condizentes com a 

realidade (JUCÁ JÚNIOR et al, 2010; TURNER et al, 2010; SILVEIRA et al, 2009; 

PIETROBON, 2009; CARVALHO et al, 2005; RABECHINI JÚNIOR, 2005). Para 

tanto, as diretrizes para aprimoramento foram desenvolvidas baseadas na aplicação 

dos modelos, na análise comparativa e na revisão da literatura abordadas nos 

capítulos 2 e 3.  

Visto que, conforme Rabechini Junior (2005) comenta, a formação de equipes 

é tão importante quanto à formação individual, as duas primeiras abordagens para 

aprimoramento dos modelos propõem uma correlação das dimensões da maturidade 

com as competências em nível de individuo e de equipes. Com isso, o primeiro 

direcionamento abrange fazer correlação entre as dimensões da maturidade ligada 

ao contexto comportamental com as competências individuais e de equipes. 

Portanto, propõe que seja realizada uma avaliação dos aspectos comportamentais a 

partir da verificação das competências comportamentais dos indivíduos e das 

equipes. Essa abordagem pode ser desenvolvida incluindo no instrumento de 

avaliação fatores relacionados às relações interpessoais e de liderança de equipes 

de projetos, abrangendo a gestão da equipe do projeto e a integração entre os 

participantes, principalmente da relação do coordenador do projeto com todas as 

partes envolvidas. Essa nova abordagem trazida por esse direcionamento deu-se 

devido à verificação de baixos índices de competência comportamentais, refletindo 

que a organização estudada não prioriza o desenvolvimento dessas competências. 

 Uma abordagem semelhante à dada aos aspectos comportamentais pode ser 

aplicados ao aspecto conhecimento técnico. Nesse caso, devem ser verificados os 

conhecimentos técnicos na esfera dos indivíduos e, trazendo uma abordagem 

inovadora, de como esses conhecimentos são dispostos dentro das equipes de 

projetos. Esse aprimoramento objetiva verificar a aplicação dos conhecimentos 
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técnicos adquiridos, e se os critérios utilizados para formação das equipes de projeto 

estão coerentes com o conhecimento que cada participante possui. 

 Verificou-se a necessidade de ampliar a abordagem dada aos aspectos de 

treinamentos. Nesse caso, deve-se verificar se a identificação das necessidades de 

treinamentos está alinhada com as competências técnicas e comportamentais que 

precisam ser desenvolvidas para o alcance da maturidade. 

 Uma abordagem inovadora trazida pelo modelo MMGP foi o desenvolvimento 

de estudos de benchmarking, sobre a maturidade em empresas brasileiras. 

Portanto, é importante que as adaptações e criações de novos modelos considerem 

a idéia de prover referenciais comparativos e não basear-se apenas em um 

framework teórico. Os estudos de benchmarking proporcionam a identificação de 

empresas ou setores da economia que possam ser utilizadas como parâmetro para 

avanço do nível de maturidade de organizações que se encontrem num estágio 

inferior ao dessas.  

 O desenvolvimento de um instrumento de avaliação compacto e robusto 

torna-se um fator crítico de sucesso. Nas aplicações dos modelos do estudo de caso 

foi observado que os questionários mais longos e com uma linguagem muito formal, 

dificultavam o processo de resposta, onde às vezes não se entendia o que estava 

sendo avaliado de fato. Nesse sentido, propõe-se que os questionários possam ser 

compactos, com até 50 questões, e que sejam agrupados por dimensões, facilitando 

o processo resposta e elucidando conceitos que podem ser utilizados para mais de 

uma questão.  

A percepção da maturidade gerada pelos dois modelos, a partir da análise 

quantitativa dos instrumentos de avaliação e dos modelos, pode omitir “boas 

práticas” e carências relacionadas ao gerenciamento de projetos e sua 

institucionalização. Portanto, sugere-se como aprimoramento que, associada à 

pesquisa por meio de questionários, seja realizada uma validação das informações 

obtidas a partir das práticas percebidas pelo instrumento de avaliação, com os 

participantes ou um com um grupo focal deles. 

Outro direcionamento proposto é o desdobramento da avaliação da 

maturidade em duas fases. A primeira seria composta pela avaliação quantitativa do 

questionário. A segunda fase aprofundaria, por meio de uma análise qualitativa, as 

variáveis críticas que foram identificadas, e, dessa forma, realizar um aporte menos 

superficial e mais realista das deficiências encontradas. O foco é produzir 
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informações consistentes e com maior riqueza de detalhes que sirvam de insumos 

para o avanço da maturidade. Tratando-se de um departamento, a aplicabilidade 

desta diretriz se torna viável, devido à quantidade de pessoas que a pesquisa 

abordaria, tendo como referência o departamento pesquisado. 

A definição de uma estrutura amostral para as avaliações também pode ser 

considerada como um ponto de melhoria dos modelos. Esse aprimoramento definiria 

a quantidade mínima amostral e que níveis de pessoas da organização estariam 

aptos a avaliar a empresa em que estão inseridas. Esse aperfeiçoamento pode 

resultar em dados mais concretos para a organização, além de minimizar os desvios 

nas avaliações em relação aos perfis de pessoas otimistas ou pessimistas. Outro 

fator que pode ser considerado é se o respondente possui informações suficientes 

que serão requeridas para responder o questionário de avaliação da maturidade.       

 Observa-se nas pesquisas de maturidade a utilização de testes estatísticos 

para dar suporte às análises dos modelos. A utilização do coeficiente Alpha de 

Cronbach mostrou-se coerente para verificação da consistência dos dados 

coletados. Nesse sentido, coloca-se como direcionamento que seja proposto um 

indicador de confiabilidade dos dados coletados, que considere a variância dos 

resultados, indicando faixas de confiabilidade. Em outras palavras, a idéia inicial é 

que analises como as realizadas pelo coeficiente de variância e Alpha de Cronbach, 

sejam incorporadas aos resultados gerados pelos modelos. 

 
 

5.9 Considerações finais do capítulo 

 
 Neste capítulo foi apresentado e estudado um caso que enfatizou a formação 

de diretrizes para aprimoramento de modelos de maturidade, com a aplicação da 

matriz de análise proposta no Capítulo 3. Foi possível verificar a complementaridade 

existente entre os modelos MMGP e PMMM, proporcionando uma análise mais 

completa do departamento estudado. A análise comparativa foi um dos tópicos mais 

importantes para elaboração das diretrizes, pois além de fazer a parte dos objetivos 

deste trabalho, a comparação permitiu a identificação de carências existentes nos 

modelos indicando com essas lacunas poderiam ser supridas. As diretrizes 

propostas trouxeram uma abordagem ligada às competências nos níveis de 

indivíduo e de equipes, com vistas a direcionar que seja mais bem contemplado o 

fator desenvolvimento de recursos humanos dentro das avaliações da maturidade. 
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Também foram considerados os aspectos dos modelos que mostraram adequados 

para elaboração de novos modelos, como a realização de um estudo de 

benchmarking proposta pelo modelo MMGP.           
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6 CONCLUSÕES E NOVAS DIREÇÕES DE PESQUISA 

 
 Neste capítulo serão tecidas as conclusões de um trabalho que se 

caracterizou como uma pesquisa exploratória baseada, metodologicamente, em um 

estudo de caso. Para que fosse realizada uma explanação das conclusões mais 

importantes do trabalho, optou-se por dividi-la em quatro grupos. O primeiro grupo, 

refere-se a pesquisa teórica, onde são descritos os principais achados 

proporcionado pela revisão da literatura e da elaboração da matriz de análise. O 

segundo grupo faz um aporte ao método utilizado abordando sua contribuição para o 

alcance dos objetivos desta pesquisa. No terceiro grupo, destacam-se as conclusões 

resultantes de toda a pesquisa e são associados os resultados aos objetivos da 

pesquisa. Por último, discorre-se sobre as limitações da pesquisa e são propostas 

direções para trabalhos futuros.   

 
 
6.1 Conclusões da pesquisa teórica 
 

Inicialmente, a revisão da literatura apresentou os principais conceitos de 

gerenciamento de projetos, fazendo menção a dois dos padrões mais difundidos na 

atualidade, a ISO 10006 e o PMBOK. Foi verificado, na visão de Stanleigh (2005), 

que essas duas normas disponibilizam um conjunto de conhecimentos voltados para 

a gestão de projetos, mas a melhor orientação é fazer uma mescla desses dois 

manuais. Observou-se ainda, que a ISO 10006 apresenta maior clareza, 

evidenciando diretrizes mais claras a serem seguidas para elaboração de projetos. 

Entretanto, devem-se considerar as características dos projetos que estão sendo 

elaborados, e como esses padrões podem ser agrupados para oferecer melhores 

resultados para os projetos.  

Baseado na visão proporcionada pelos modelos de maturidade observa-se 

que a utilização de uma combinação de métodos e padrões de gerenciamento de 

projetos, pode produzir um único método que, quando bem definido e divulgado, 

torna-se mais acessível para toda organização. Isso reflete uma boa prática a ser 

aderida pelas organizações, pois a indefinição de uma metodologia singular 

evidencia a imaturidade organizacional concernente à gestão de seus projetos. Mas, 

apenas a definição de um método unificado não garante que os projetos alcancem o 

sucesso, conforme constatado por Bouer e Carvalho (2005). Portanto, para que isso 
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ocorra, faz-se necessário a adoção de um modelo de maturidade, que objetiva 

proporcionar uma análise mais ampla, além da simples definição de um método.  

Foi verificado que, a utilização das áreas do conhecimento em gerenciamento 

de projetos identificadas por Papke-Shields et al (2010), ainda apresentam 

deficiências. Em sua pesquisa realizada com as áreas de conhecimento do PMBOK, 

Papke-Shields et al (2010), verificaram que o uso do tripé de ferro (tempo, custo e 

escopo), ainda são as áreas do PMBOK mais utilizadas entre os especialistas da 

área, mas esse quadro indica sinais de que a inobservância das demais áreas pode 

impactar negativamente nos resultados dos projetos. 

 No âmbito organizacional, não foi encontrado um conceito comum sobre a 

definição de maturidade, mas esse conceito foi formulado a partir da interpretação 

do que foi definido por vários autores. Portanto, numa definição mais geral, Prado 

(2008), reflete com clareza o que a institucionalização da gestão de projetos se 

propõe a fazer. Nesse sentido, para Prado (2008), os modelos se propõem a tornar 

uma organização apta para o gerenciamento de projetos, fazendo com que o avanço 

da maturidade proporcione um aumento do nível de sucesso de seus projetos. 

 Dando continuidade a explanação da maturidade organizacional, foram 

apresentados os principais modelos de maturidade encontrados na literatura, com 

destaque para os modelos CMMi, OPM3, PMMM, MCGP e MMGP. Prado (2011) 

define que o objetivo dos modelos é o de quantificar numericamente a capacidade 

de uma organização gerenciar seus projetos com sucesso. 

 A revisão da literatura sobre os modelos de maturidade revelou que cada 

modelo possui características distintas, com isso ressalta-se que o sucesso para 

institucionalização da gestão de projetos está relacionado com a escolha adequada 

do modelo de maturidade a ser utilizado, pois é imprescindível que ele esteja 

alinhado com as características da organização, proporcionando um diagnóstico 

mais condizente com a realidade (SILVA, 2011; KHOSHGOFTAR; OSMAN, 2009). 

Além disso, a adoção de mais de um modelo para avaliação da maturidade mostrou-

se uma alternativa adequada para que problemas com a falta de alinhamento dos 

modelos com a organização sejam supridos (CARVALHO et al, 2005). 

 No segundo momento da pesquisa teórica, no Capítulo 3, foi trabalhado no 

desenvolvimento de uma matriz de análise comparativa de modelos de maturidade. 

O desenvolvimento da matriz apoiou-se em estudos e pesquisas realizadas com 

modelos de maturidade. A priori foi realizado um mapeamento dos aspectos da 
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maturidade abordados pelos trabalhos analisados e apresentado um quadro com 

uma síntese dos aspectos relevantes encontrados. Essa pesquisa teórica revelou a 

complementaridade existente entre os modelos, e indicou lacunas e identificou 

carências de fatores nas avaliações realizadas por esses modelos. A partir desse 

mapeamento dos aspectos dos modelos, foi elaborada uma matriz de análise 

constituída por dois blocos. O primeiro bloco dispõe de cinco variáveis que visam 

analisar os aspectos teóricos dos modelos. O segundo bloco apresenta oito 

variáveis que comparam aspectos inerentes a aplicação dos modelos.  

A preocupação em definir uma matriz de análise, denotou a este trabalho um 

aspecto inovador, que não foi verificado em estudos de caso encontrados na 

literatura. Essa abordagem inovadora também proporcionou a publicação de um 

trabalho em um congresso nacional desenvolvido por Silva (2011). O trabalho 

desenvolveu uma análise comparativa de modelos de maturidade, com ênfase na 

definição de uma matriz de análise adequada que permita a identificação de um 

modelo mais adequado. Os comentários provenientes da apresentação desse 

trabalho no encontro, também contribuíram para o aprimoramento da matriz de 

análise. 

O desenvolvimento da uma matriz de análise para comparação de modelos 

satisfaz um dos objetivos secundários desta dissertação, e revela-se como um 

processo metodológico adequado para a comparação de modelos de maturidade.  

 
 
6.2 Conclusões do método da pesquisa 
 
 A explanação do método da pesquisa propiciou uma verificação das 

abordagens relacionadas a estudos sobre modelos de maturidade. Além da 

abordagem teórica referente à escolha do método e do processo da pesquisa, foi 

observado na pesquisa empírica que o método de estudo de caso é tido como uma 

abordagem adequada para se trabalhar com maturidade organizacional. 

 Também foi traçado um paralelo entre os métodos estudo de caso e 

pesquisa-ação. Foi enfatizado que a proposta do trabalho, de avaliar um 

departamento sem propor ações que possam interferir na prática, e, 

consequentemente, avaliá-las, caracteriza o estudo de caso como o método mais 

adequado para a condução desta pesquisa. Além disso, ressalta-se que não foi 
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escopo desta dissertação avaliar a implantação de melhorias sugeridas após 

realização dos diagnósticos pelos modelos. 

 No âmbito do planejamento da pesquisa, foi proposto um processo de 

pesquisa exequível e condizente com o tempo disponível para sua execução, 

considerando o período de dois anos do mestrado. O processo foi dividido em cinco 

fases e dispostos num fluxo de acordo com as etapas evolutivas e relações de 

dependência entre os capítulos.  

 O método de escolha dos modelos para realização do estudo de caso foi 

desenvolvido a partir dos critérios propostos por Oliveira (2006) e por Herszon 

(2004). Além disso, foi utilizada a abordagem proposta por Kotoleto (2008), de 

propor uma escala para mensurar os critérios utilizados, que, apesar de ser uma 

abordagem pioneira, mostrou-se adequada, identificando os modelos PMMM e 

MMGP como os mais adequados para realizar a pesquisa.  

 O detalhamento dos métodos de análise dos modelos já apontou diferenças 

na estruturação dos modelos, que posteriormente foram discutidas no capítulo dos 

resultados. 

 Portanto, conclui-se que é imprescindível o estudo dos métodos de pesquisa 

e dos modelos para avaliar a maturidade. Pois a consideração desses dois fatores 

permitiu que o desenvolvimento da pesquisa fosse possível, contribuindo para que 

as análises sejam as mais condizentes com a realidade. Portanto, depois de 

discutido os resultados verificou-se que a adoção do estudo de caso como estratégia 

de pesquisa apresentou resultados coerentes e consistentes. 

 
 
6.3 Conclusões dos resultados 
 

Esta dissertação teve como objetivo principal a formulação de diretrizes para 

o aprimoramento de modelos de maturidade, ou para a elaboração de novos 

modelos, visando a sua aplicação a departamentos de projetos. 

A apresentação dos dois modelos de maturidade estudados, a partir da 

mesma perspectiva, mostrou a importância das abordagens teóricas adotadas e 

suas contribuições, mas também revelaram a existência de carências significativas, 

que podem ser preenchidas a partir das diretrizes propostas para o aprimoramento 

de modelos de maturidade.   
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A utilização da estatística como suporte para análise dos dados mostrou-se 

eficaz. O cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação permitiu uma análise 

complementar dos dados. Outro ponto em destaque foi à análise realizada pelo 

coeficiente Alpha de Cronbach, que verificou a consistência dos dados obtidos, 

evidenciando que o MMGP possui um nível elevado de confiabilidade. Além disso, 

foi percebido que a abordagem multinível do modelo MMGP, mostrou-se bastante 

adequada para avaliação da maturidade.  

 Portanto, em atendimento aos objetivos propostos no capítulo 1, tem-se que o 

objetivo de formular diretrizes para o aprimoramento de modelos de maturidade e 

para elaboração de novos modelos foi atingindo. O Quadro 13 faz uma síntese das 

diretrizes propostas, que contribuirão para continuidade dos estudos sobre 

maturidade em departamentos de projetos. 

 
Quadro 13 – Diretrizes para aprimoramento e elaboração de modelos maturidade 

 Diretrizes 

a) 
Correlacionar as dimensões da maturidade com as competências em 
nível de individuo e de equipes. 

b) 
Verificar os conhecimentos técnicos na esfera dos indivíduos e como 
esses conhecimentos são dispostos dentro das equipes de projetos. 

c) 
Verificar se a identificação das necessidades de treinamentos está 
alinhada com as competências técnicas e comportamentais. 

d) Disponibilizar estudos de benchmarking. 
e) Propor um instrumento de avaliação compacto e robusto. 

f) 
Realizar uma validação das informações obtidas com os 
participantes ou um com um grupo focal deles.  

g) Desdobrar a avaliação da maturidade em duas fases. 
h) Definição de uma estrutura amostral para as avaliações. 

i) 
Definição que níveis de pessoas da organização estariam aptos a 
avaliar a empresa. 

j) 
Propor um indicador de confiabilidade dos dados obtidos baseando-
se em análises estatísticas como o coeficiente de variância e o Alpha 
de Cronbach. 

 Fonte: Elaboração própria   

 
 Para chegar a esse resultado, foi de suma importância o alcance dos 

objetivos secundários. Portanto, considerando o alcance dos cinco objetivos 

secundários tem-se que: 

 
1. A adoção dos critérios propostos por Oliveira (2006) e Herszon (2004), sendo 

suportados pela análise quantitativa abordada por Kotoleto (2008), permitiram a 

identificação dos modelos de maturidade mais apropriados à pesquisa. Portanto, 

considerando os critérios propostos, foi identificado que os modelos mais 
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adequados à pesquisa foram o MMGP e o PMMM níveis 2 e 3. Nesse caso, 

ressalta-se que foram identificados os modelos mais adequados à pesquisa 

proposta por esta dissertação, e não a verificação se um modelo é melhor do que 

outro;  

2. A definição da matriz de análise fundamentou-se numa pesquisa empírica em 

trabalhos sobre maturidade, inclusive de análises comparativas teóricas. A partir 

dessas verificações, foram percebidas as principais variáveis que influenciavam a 

aplicação dos modelos, e quais resultados foram obtidos a partir dessas 

abordagens. A partir disso, foi definida uma matriz de análise composta por treze 

variáveis, a qual foi dividida em dois blocos. O primeiro bloco da matriz abordou 

variáveis para realização de uma análise comparativa teórica e o segundo bloco 

permitiu a comparação das aplicações dos modelos de maturidade por meio de 

um estudo de caso; 

3. Após a definição dos modelos a serem utilizados e do primeiro bloco da matriz de 

análise, foi realizado uma análise comparativa teórica dos modelos de 

maturidade. Essa comparação evidenciou que o modelo MMGP possui 

características mais robustas para avaliação da maturidade, destacando-se nas 

variáveis “quantidade de dimensões“ e “benchmarking”. Mas, deve-se considerar 

a matriz proposta, a forma como o modelo enxerga a maturidade e os períodos 

em que esses modelos foram publicados; 

4. Em atendimento ao quarto objetivo secundário, foram aplicados os modelos de 

maturidade em um departamento de projetos de uma empresa da área do 

petróleo e os comparado a partir do bloco dois da matriz de análise. Os 

resultados da aplicação dos modelos identificaram que o departamento encontra-

se em nível mediano da maturidade, e demonstrou forte alinhamento da gestão 

de projetos com os negócios da organização e bom nível de aderência aos 

conhecimentos técnicos. Por outro lado, foi identificado que o departamento não 

possui uma metodologia de gerenciamento de projeto implantado e de uso 

comum por todos, e que há uma carência de competências comportamentais. A 

análise comparativa confirmou a complementaridade da análise dos modelos 

identificada por Carvalho et al (2005), e permitiu a identificação de lacunas 

existentes no modelos que subsidiaram a formulação das diretrizes para o 

aprimoramento de modelos, considerando o escopo desta pesquisa; 
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5. Quanto à identificação de lacunas existentes nos modelos de maturidade 

aplicados ao estudo de caso, foram percebidas algumas carências em relação a: 

avaliação realizada; forma de medir a maturidade; e o processo de diagnóstico 

da maturidade. As lacunas encontradas foram sintetizadas no Quadro 14. 

 
Quadro 14 – Lacunas percebidas nos modelos de maturidade abordados 

 Lacunas percebidas 
a) Superficialidade na avaliação organizacional. 
b) Falta de definição do tamanho da amostra mínima para avaliação. 

c) 
Carência na identificação de aspectos relacionados ao indivíduo e a 
equipes de projeto. 

d) Carência de um plano de crescimento da maturidade do PMMM. 
e) Ausência de estudos de benchmarking. 
f) Ausência de um processo para validação dos dados coletados. 

g) 
As avaliações não indicaram os possíveis caminhos para o avanço 
da maturidade. 

h) 
Divergência nas análises dos níveis quando comparada as 
dimensões do modelo MMGP.  

i) 
Carência no detalhamento das informações dos modelos e das 
dimensões.  

 Fonte: Elaboração própria   
 
 Diante do exposto, pode-se responder aos três questionamentos propostos 

pela pesquisa. O primeiro questionamento abordou se as lacunas nos modelos de 

maturidade podem ser identificadas, de modo a subsidiar a formatação de diretrizes 

para o aprimoramento de modelos existentes e o desenvolvimento de novos 

modelos. Com isso, foi visto que a análise comparativa de modelos de maturidade 

proporcionou a identificação de lacunas, que permitiram a elaboração de diretrizes 

de aprimoramento e que as diretrizes proporcionam melhorias significativas para 

avaliação de departamentos de projetos.  

 O segundo questionamento trouxe a idéia de como identificar as lacunas nos 

modelos de maturidade, utilizando a análise conceitual dos modelos e de suas 

aplicações a casos específicos. Nesse caso, verificou-se que a elaboração de uma 

matriz de análise proporcionou uma análise conceitual e prática dos modelos 

utilizados nessa pesquisa. Ressalta-se que a elaboração da matriz de análise foi 

baseada em pesquisas sobre maturidade e estudos comparativos, a partir de 

impressões já registradas sobre os modelos de maturidade. 

 O terceiro questionamento propôs identificar qual método de análise 

comparativa entre aplicações de distintos modelos pode ser realizada para proceder 

à identificação de lacunas nos modelos de maturidade. Portanto, a aplicação dos 

modelos de maturidade em um estudo de caso, junto às análises comparativas 
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mostrou-se como um método de pesquisa adequado para identificação de lacunas 

nos modelos de maturidade. Além disso, a elaboração de uma matriz de análise 

adequada contribuiu para essa o desenvolvimento deste estudo.      

 Por fim, as análises realizadas validaram a proposição de que a análise 

comparativa de modelos de maturidade e dos resultados de suas aplicações a casos 

específicos permite identificar lacunas e elaborar diretrizes para o aprimoramento 

dos modelos aplicados e para a formulação de novos, com a finalidade de obter 

maior adequação dos modelos aos casos estudados. 

 
 
6.4 Limitações do trabalho e direções de pesquisa 
 
 É sabido que pesquisas exploratórias apresentam restrições, e neste caso, 

também são identificadas algumas limitações a serem consideradas. Dentre as 

limitações tem-se que os resultados da pesquisa no departamento não podem ser 

extrapolados para toda unidade regional. Para que isso seja possível, Prado (2008), 

diz que é necessário realizar pesquisas em todos os departamentos utilizando o 

modelo setorial para realizar uma análise mais completa. 

 Outro fator a ser considerado com limitação desta pesquisa é a matriz de 

análise que foi apresentada. O desenvolvimento da matriz de análise considerou o 

contexto em que a pesquisa foi desenvolvida e os critérios utilizados a partir das 

pesquisas, baseiam-se em empresas brasileiras. Portanto, essa matriz não pode ser 

generalizada para todos os casos, fazendo-se importante considerar o que será 

obtido com a comparação dos modelos.  

Em termos de direções de pesquisa pode-se trabalhar com a extrapolação 

deste estudo, ampliando-o com a utilização do método da pesquisa-ação. Para 

tanto, seria proposto um plano de crescimento da maturidade para o departamento, 

a partir das carências identificadas, e realizado um acompanhamento da 

implantação das melhorias a partir da elaboração de um modelo adaptado ao caso 

específico. Para que isso seja possível seria adaptado ou elaborado um modelo de 

maturidade, com base nas diretrizes para aprimoramento propostas, que seria 

adotado nas fases vindouras desse novo projeto. Portanto, essa abordagem serviria 

como uma forma de validar as diretrizes propostas nesta pesquisa, além de ser uma 

oportunidade para se trabalhar com o método da pesquisa-ação aplicado aos 

estudos sobre modelos de maturidade. 
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 Tratando de aspectos sobre o processo de pesquisa em si, pode-se trabalhar 

na direção de mapear os perfis dos respondentes com base nas avaliações obtidas 

pelos avaliados. Nesse caso, o estudo objetivaria identificar padrões de respostas 

que se associam a um perfil de respondente. Para tanto, seriam adotados os perfis 

otimistas, moderados e pessimistas e mapeado aspectos cognitivos que influenciam 

no modo de enxergar a gestão de projetos na organização. Seguindo essa mesma 

linha, pode-se trabalhar com eliminação das avaliações extremas (negativas e 

positivas), como forma de proporcionar dados mais homogêneos, disponibilizando 

dados para uma análise mais consistente. 

 Também se sugere como direcionamento, a definição de uma amostra 

mínima para realização da pesquisa de maturidade, enfatizando a robustez que 

pode ser dada a pesquisa em função da quantidade mínima de respondentes. 

Associado a isso, também pode ser definido um perfil para os respondentes, de 

forma a evitar avaliações extremas (otimistas ou pessimistas). Nesse último caso, 

pode-se trabalhar no sentido de definir pré-requisitos que os respondentes precisam 

ter, para que a avaliação produza resultados mais próximos possíveis da realidade 

da organização.  
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ANEXO A – Questionário do modelo MMGP versão 1.6.4 
 

NIVEL 2 - CONHECIDO 
  
2.1 Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte da alta 
administração do setor (ou seja, as chefias superiores que têm alguma influência nos projetos 
do setor), assinale a opção mais adequada:  
a. O assunto é aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano. A alta 

administração estimula fortemente o uso correto desses conhecimentos.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está sendo iniciado um trabalho de conscientização na alta administração.  
e. O assunto parece ser ignorado pela alta administração.  
  

2.2 Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos gerentes de 
projetos do setor, assinale a opção mais adequada:  
a. O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano. 

Os gerentes de projetos se sentem fortemente estimulados a utilizar esses conhecimentos.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está se iniciando um trabalho de conscientização com os gerentes de projetos.  
e. Os gerentes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos gerentes, quanto ao 

uso desses assuntos.  
  

2.3 Em relação à aceitação do assunto “Gerenciamento de Projetos” por parte dos clientes dos 
projetos do setor (ou seja, dos setores internos ou externos à organização que recebem o 
produto ou serviço criado pelo projeto), assinale a opção mais adequada:  
a. O assunto é bastante aceito como uma boa prática de gerenciamento há, pelo menos, um ano.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está se iniciando um trabalho de conscientização dos clientes.  
e.  Os clientes desconhecem o assunto ou existe algum receio, por parte dos gerentes, quanto ao 

uso desses assuntos.   
  

2.4 Em relação ao nível de conhecimento técnico (ou contextual ou da área do negócio) pela 
equipe de gerenciamento de cada projeto, assinale a opção mais adequada:  
a. A equipe conhece suficientemente bem os assuntos técnicos (ou contextual ou da área de 

negócio).   
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. O nível de conhecimento é fraco, e estão sendo feito esforços para disponibilizar treinamentos.  
e. O nível de conhecimento é inexistente e não há nenhuma perspectiva de melhoria.  

 

2.5 Em relação aos treinamentos internos (efetuados dentro da organização), relativos a 
gerenciamento de projetos, assinale a opção mais adequada:  
a. São realizados cursos internos há algum tempo, abordando assuntos metodológicos e softwares, 

com frequência e regularidade.    
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão se iniciando esforços internos para se ter um programa de treinamento.  
e. A organização não dá importância a este aspecto e não realizou nenhum curso interno no último 

ano.  
  
2.6 Em relação aos treinamentos efetuados fora da organização (tais como cursos de 
aperfeiçoamento, mestrado, MBA, certificação, etc.) para profissionais do setor envolvidos 
com gerenciamento de projetos, nos últimos doze meses, assinale a opção mais adequada:  
a. A organização estimula tais iniciativas desde que adequadamente justificadas.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. A organização está analisando a questão e pretende divulgar normas sobre este assunto.  
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e. A organização desconhece ou desestimula tais iniciativas.   
  
2.7 Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido aos gerentes de projetos, 
assinale a opção mais adequada:  
a. O treinamento abordou todos os grupos de processos e áreas de conhecimento, conforme o 

PMBOK em nível adequado aos gerentes de projetos. Praticamente todos os gerentes de 
projetos foram treinados.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está se iniciando um programa de treinamento.  
e. Não foi realizado nenhum treinamento para os gerentes de projetos e não existe nenhuma 

iniciativa neste sentido.  
  
2.8 Em relação ao tipo e abrangência do treinamento fornecido à alta administração do setor 
(ou seja, as chefias superiores que têm alguma influência nos projetos do setor), assinale a 
opção mais adequada:  
a. O treinamento abordou aspectos relevantes à alta administração e deve duração e profundidade 

adequados. Praticamente toda a alta administração do setor que necessita do treinamento foi 
treinada.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está sendo elaborado um programa de treinamento para a alta administração.  
e. Não foi fornecido nenhum treinamento à alta administração do setor e não existe nenhuma 

iniciativa neste sentido.  
  
2.9 Em relação ao entendimento da importância de aspectos organizacionais (Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, Comitê, Estrutura Matricial, Sponsor, etc.) para o bom andamento 
dos projetos, podemos afirmar que:  
a. As principais lideranças do setor e da alta administração da organização conhecem o assunto, 

sabem da sua importância para o sucesso de projetos e dão força para sua implementação e 
aperfeiçoamento.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.   
d. Foi iniciado um esforço no sentido de divulgação do assunto para lideranças.   
e. As principais lideranças de gerenciamento de projetos do setor e da alta administração da 

organização desconhecem o assunto. 
 

2.10 Em relação ao treinamento em softwares para gerenciamento de tempo (seqüenciamento 
de tarefas, cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais adequada:  
a. Foi fornecido treinamento introdutório a quase todos profissionais que necessitam deste recurso.    
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.   
d. Foi feito um plano de treinamento para software de gerenciamento de tempo.  
e. Nada foi feito neste assunto.  
  

NIVEL 3 - PADRONIZADO 
  
3.1 Em relação ao uso de metodologia de gerenciamento de projetos por pessoas envolvidas 
com projetos, no setor, assinale a opção mais adequada:  
a. Existe uma metodologia aparentemente completa, implantada e que aborda os cinco grupos de 

processos e as áreas de conhecimento, tidas como necessárias, do PMBOK. Seu uso é rotineiro 
por todos os principais envolvidos com projetos há, pelo menos, um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implementar uma metodologia.  
e. Não existe metodologia implantada e há um plano de implementação.  
 
3.2 Em relação à informatização da metodologia, assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um sistema informatizado para os diversos tipos de projetos do setor, em uso por todos os 

principais envolvidos há, pelo menos, um ano.  
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b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implementação.  
e. Não existe informatização implantada e não existe nenhuma iniciativa neste sentido.   
  
3.3 Em relação ao mapeamento e padronização dos processos que envolvem as etapas para a 
criação do produto/serviço, abrangendo o surgimento da idéia, o estudo de viabilidade e suas 
aprovações (Planejamento Estratégico) e o ciclo do projeto, podemos afirmar que:  
a. Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, informatizados. O material 

produzido está em uso há mais de um ano.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para iniciar o trabalho citado.    
e. Ainda não existe uma previsão de quando as tarefas acima serão iniciadas.  
  
3.4 Em relação ao planejamento de cada novo projeto e consequente produção do Plano do 
Projeto, podemos afirmar que:  
a. Este processo é feito conforme padrões estabelecidos que demandam diversas reuniões entre os 

principais envolvidos e o modelo  possui diferenciações entre projetos pequenos, médios e 
grandes. Ele é bem aceito e está em uso há mais de um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.   
d. Estão sendo feitos estudos para se planejar os novos projetos.  
e. Não existe nenhum padrão em uso e não existem planos para desenvolver nenhum novo modelo. 

O atual processo é intuitivo e depende de cada um.  
  
3.5 Quanto à estrutura organizacional implementada (projetizada, matricial forte, balanceada 
ou fraca), relativa ao relacionamento entre o Gerente do Projeto e outras áreas da organização 
(também chamadas de "fornecedores internos"), podemos afirmar que:  
a. Foi feita uma avaliação do tipo de estrutura organizacional mais adequado e possível no 

momento e foi acordada uma estrutura com os "fornecedores internos", com regras claras.  Esta 
estrutura está em uso pelos principais envolvidos há mais de um ano.   

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.   
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estudos foram iniciados para atacar este assunto.  
e. Nada foi feito.  
  

3.6 Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) do setor, assinale a opção 
mais adequada:  
a. Foi implantado e possui forte envolvimento com o planejamento e acompanhamento dos projetos 

do setor. Está operando há mais de um ano e influencia todos os projetos importantes do setor.  
b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implantação de um EGP.  
e. Não existe EGP e não existem planos para sua implantação.  
  
3.7 Em relação ao uso de Comitês para acompanhamento de projetos, assinale a opção mais 
adequada:  
a. Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no andamento dos projetos 

importantes do setor que foram escolhidos para ser acompanhados pelos comitês. Estão 
operando há mais de um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para sua implantação.  
e. Não existem Comitês e não existem estudos para sua implantação.  
  
3.8 Em relação às reuniões de avaliação do andamento de cada projeto efetuadas pelo gerente 
do projeto com sua equipe, assinale a opção mais adequada:  
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a. São organizadas segundo uma disciplina pré-estabelecida que prevê horário, local, pauta, 
participantes, relatórios, etc., e permitem que todos os membros da equipe percebam o 
andamento do projeto. Está em uso por todos os projetos há mais de um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implementação de reuniões de avaliação do andamento.   
e. Desconhece-se a necessidade do assunto.  
   
3.9 Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, assinale a opção mais 
adequada:  
a. Os dados adequados são coletados periodicamente e comparados com o plano baseline. Em 

caso de desvio da meta, contramedidas são identificadas e designadas aos responsáveis. O 
modelo funciona e está em uso por todos os projetos há mais de um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implementar o acompanhamento dos projetos.  
e. Nada é feito e não existe nenhuma iniciativa neste assunto. Ao que parece, os projetos ficam à 

deriva.  
  
3.10 Com relação ao planejamento técnico do produto ou serviço que está sendo desenvolvido 
(ou seja, a documentação técnica) e que é utilizado pelo Líder Técnico, pelo Gerente do Projeto 
e outros que dele necessitam, podemos afirmar que:  
a. A documentação técnica produzida em cada projeto é de muito boa qualidade e todos os 

principais envolvidos no setor conhecem o assunto e o tem praticado com muita propriedade há 
mais de um ano.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implementação do assunto.  
e. Nada existe, assim como não existe nenhuma iniciativa no assunto.  
  

NIVEL 4 - GERENCIADO 
  
4.1 Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos aspectos (caso sejam 
aplicáveis): retorno do investimento; qualidade do produto/serviço que foi criado; qualidade 
do gerenciamento; armazenamento de Lições Aprendidas, podemos afirmar que:  
a. Foi criado um banco de dados para coletar estes dados e existe uma quantidade adequada de 

dados que são de ótima qualidade. O sistema está em uso há mais de dois anos pelos principais 
envolvidos, para  planejar  novos  projetos  e  evitar erros do passado.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para criar um banco de dados tal como acima.  
e. Existem alguns dados, mas estão dispersos e não existe um arquivamento informatizado central. 

Não existe a prática do uso. Não existe um plano para atacar o assunto.  
  
4.2 Em relação à gestão de portfólio e de programas identificados no Planejamento Estratégico 
para o setor, assinale a opção mais adequada:  
a. Todos os portfólios e programas recebem um atendimento especial, tendo o seu próprio gerente, 

além dos gerentes de cada projeto. Este gerenciamento é feito em fina sincronia com o 
responsável pelas metas estratégicas da organização há mais de 2 anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está sendo criada uma abordagem para dar prioridade a portfólios e programas identificados pelo 

Planejamento Estratégico.  
e. Desconhece-se a importância deste assunto.   
  
4.3 Em relação à Melhoria Contínua no modelo de gerenciamento de projetos existente no 
setor, praticada por meio de controle e medição da metodologia e do sistema informatizado, 
assinale a opção mais adequada:  
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a. Existe um sistema de melhoria contínua pelo qual os processos são permanentemente   
avaliados e os aspectos que mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e 
melhorados.  É bem aceito e praticado pelos principais envolvidos há mais de 2 anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Está sendo implementado um programa de melhoria contínua.  
e. O assunto ainda não foi abordado.  
  
4.4 Em relação às anomalias em tarefas que estão em andamento ou que acabaram de ser 
executadas (início muito fora do previsto, duração muito além da prevista, estouro de 
orçamento, etc.), assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um procedimento praticado por todos os gerentes de projeto pelo qual se coletam dados 

de anomalias de tarefas e se efetua uma análise para identificar os principais fatores ofensores. 
Está em uso com sucesso há mais de dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.   
d. Está sendo implantado um sistema com o objetivo citado na primeira opção.  
e. O assunto não foi abordado.  
  
4.5 Em relação às causas de fracasso de projetos já encerrados (atrasos, estouro de 
orçamento, não obediência ao escopo previsto, não atendimento às exigências de qualidade) 
oriundas do próprio setor ou de setores externos, assinale a opção mais adequada:  
a. Todas as principais causas de fracasso foram identificadas. Foram estabelecidas e implantadas 

contramedidas para evitar que estas causas se repitam. Todos os principais envolvidos utilizam 
estes conhecimentos há mais de dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para implantar um sistema tal como o acima.   
e. Ainda não existe um trabalho nesta direção.  
  
4.6 Em relação à estrutura organizacional existente, é possível afirmar que a estrutura 
implementada anteriormente para governar o relacionamento entre os gerentes de projetos e 
os "fornecedores internos" (veja questão 5 do nível 3):   
a. Evoluiu para uma nova forma realmente correta e eficiente. Os gerentes de projetos possuem e 

exercem a autoridade necessária e adequada para as suas funções. A nova forma é praticada 
por todos os gerentes de projeto com sucesso há mais de dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Os estudos para a evolução foram concluídos e está se iniciando a implantação da nova 

estrutura.   
e. Nada foi feito. Não se conhece adequadamente o assunto para se traçar um plano de evolução.  
  
4.7 Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos gerentes de projetos e ao 
estímulo que lhes é concedido no sentido de atingirem as metas de seus projetos, assinale a 
opção mais adequada:  
a. Existe um Sistema de Avaliação dos gerentes de projetos, pelo qual se estabelecem metas e, ao 

final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, podendo, eventualmente, obter bônus 
pelo desempenho. O sistema funciona com sucesso há pelo menos dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Foram feitos estudos nesta direção e estão sendo implementados.  
e. Não existe nenhuma iniciativa nessa direção.  
  
4.8 Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos gerentes de projetos do setor, com 
ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, motivação, etc.), 
assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um plano estruturado formal de treinamento e praticamente todos os gerentes de projeto já 

passaram por este treinamento. Os cursos são de ótima qualidade, são bem avaliados e modelo 
tem funcionado com sucesso nos últimos dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
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c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para fornecer treinamento avançado de qualidade.  
e. Não existe nenhuma iniciativa nessa direção.  
  
4.9 Em relação ao estímulo para a obtenção de certificação pelos gerentes de projetos do 
setor, assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um plano em execução para estimular os gerentes de projetos a obter uma certificação 

PMP, IPMA ou equivalente. Este plano está em funcionamento há mais de dois anos e uma 
quantidade significativa de gerentes de projetos já obteve certificação.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.   
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. O assunto é visto com seriedade e pretende-se montar um plano neste sentido.  
e. Não existe nenhuma iniciativa neste sentido.  
  
4.10 Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 
organização (ou com o Planejamento Estratégico), assinale a opção mais adequada:  
a. Foram criados critérios enérgicos para que os novos projetos somente sejam aceitos se alinhados 

com os negócios da organização e eles têm sido respeitados. O sistema funciona eficientemente 
há mais de dois anos.  

b. A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item a.  
c. A situação existente é significativamente inferior ao apresentado no item a.  
d. Estão sendo feitos estudos para a criação dos critérios.  
e. Não existem critérios enérgicos de alinhamento com os negócios da organização para que os 

novos projetos.  
 

NIVEL 5 - OTIMIZADO 
  
5.1 Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca aos seguintes aspectos 
(caso aplicáveis): retorno do investimento; qualidade do gerenciamento; qualidade técnica e 
desempenho do produto/serviço obtido, assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é utilizado rotineiramente 

pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos.  
e.   O cenário existente não atende ao item a.  
  
5.2 Em relação ao histórico de projetos já encerrados, no que toca a Lições Aprendidas, 
assinale a opção mais adequada:  
a. Existe um amplo e excelente banco de dados (ou algo semelhante), que é utilizado rotineiramente 

pelos gerentes de projetos há, pelo menos, 2 anos.  
e.   O cenário existente não atende ao item a.  
  
5.3 Em relação à avaliação da estrutura organizacional implementada no setor (Comitês, 
Escritório de Gerenciamento de Projetos, Gerentes de Projetos, Sponsors, Estrutura 
Projetizada, Estrutura Matricial, etc.), assinale a opção mais adequada:   
a. A estrutura implementada é perfeitamente adequada ao setor, foi otimizada e funciona de forma 

totalmente convincente há, pelo menos, 2 anos.  
e.   O cenário existente não atende ao item a.  
  
5.4 Em relação à visibilidade de nossa organização na comunidade empresarial, assinale a 
opção mais adequada:  
a. Nossa organização é vista e citada como benchmark em gerenciamento de projetos há, pelos 

menos, 2 anos. Recebemos frequentes visitas de outras organizações para conhecer nosso 
sistema de gerenciamento de projetos.  

e.   O cenário existente não atende ao item a.  
  
5.5 Em relação à capacidade dos gerentes de projetos do setor em relacionamentos humanos 
(negociação, liderança, conflitos, motivação, etc.), assinale a opção mais adequada:  
a. A quase totalidade de nossos gerentes é altamente avançada nesses aspectos há pelos menos 2 

anos.   
e.   O cenário existente não atende ao item a.  
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5.6 Em relação ao clima existente no setor, relativamente a gerenciamento de projetos, 
assinale a opção mais adequada:  
a. O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural" no setor há, pelo menos, 2 

anos. Os projetos são planejados de forma otimizada, com rapidez e eficiência e a execução 
ocorre em um clima de baixo stress, baixo ruído e alto nível de sucesso.   

e.   O cenário existente não atende ao item a.  
 

5.7 Em relação ao programa de certificação PMP, IPMA ou equivalente para os gerentes de 
projetos do setor, assinale a opção mais adequada:  
a. A quantidade adequada e necessária de gerentes certificados foi atingida.   
e.   O cenário existente não atende ao item a.   
  
5.8 Em relação às causas de fracasso dos projetos (atrasos, estouro de orçamento, não 
obediência ao escopo previsto, não atendimento de exigências de qualidade), tanto internas 
como externas ao setor, assinale a opção mais adequada:   
a. Todas as causas foram mapeadas e ações de correção já são executadas com sucesso quase 

total há, pelo menos, 2 anos.  
e.   O cenário existente não atende ao item a.  
  
5.9 Em relação à informatização implantada no setor, assinale a opção mais adequada:  
a. Ela é totalmente adequada ao setor, aborda todos os aspectos necessários ao gerenciamento, 

pode ser utilizada por diferentes tamanhos de projeto e é utilizada rotineiramente durante todo o 
ciclo de vida de cada projeto há, pelo menos, 2 anos.  

e.   O cenário existente não atende ao item a.  
 

5.10 Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 
organização (ou com o planejamento estratégico), assinale a opção mais adequada:  
a. O alinhamento é de 100% há muito tempo (acima de 2 anos).  
e.   O cenário existente não atende ao item a. 
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ANEXO B – Questionário do modelo PMMM nível 2   
 

01. Minha empresa reconhece a necessidade 
do gerenciamento de projetos. Esta 
necessidade é reconhecida em todos os níveis 
gerenciais, inclusive pela alta gerência. 
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
02. Minha empresa tem um sistema para 
gerenciar o custo e o cronograma. O sistema 
requer números de encargos financeiros e 
códigos de conta contábil. O sistema dispõe 
de relatórios de desvios das metas planejadas.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
03. Minha empresa reconhece os benefícios 
que são possíveis por meio da implantação do 
gerenciamento de projetos. Esses benefícios 
foram reconhecidos em todos os níveis 
gerenciais, inclusive pela alta gerência.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
04. Minha empresa (ou departamento) tem 
uma metodologia facilmente identificável de 
gerenciamento de projetos que utiliza as fases 
do ciclo de vida do projeto.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
05. Nossos executivos apoiam ostensivamente 
à gestão de projetos através de palestras, 
correspondências, e por vezes em reuniões de 
equipes de projeto e/ou em sessões técnicas.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 

(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
06. Minha empresa está comprometida com o 
planejamento inicial visando à qualidade. 
Tentamos fazer o melhor que podemos em 
planejamento.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
07. Nossos gerentes imediatos e de médio 
nível apoiam totalmente o processo de 
gerenciamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
08. Minha empresa está fazendo todo o 
possível para minimizar os desvios de escopo 
(ou seja, mudanças de escopo) em nossos 
projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
09. Nossos gerentes estão comprometidos 
não só com a gestão de projetos, mas também 
com o cumprimento dos prazos das entregas 
previamente estabelecidos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
10. Os executivos da minha empresa têm uma 
boa compreensão dos conhecimentos de 
gerenciamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
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(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
11. Minha empresa tem selecionado um ou 
mais pacotes de software de gerenciamento 
de projetos para ser usado como o sistema de 
acompanhamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
12. Nossos gerentes imediatos e de médio 
nível foram treinados e instruídos em 
gerenciamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
13. Nossos executivos compreendem o 
conceito de responsabilidade e fornecem o 
suporte necessário para o desenvolvimento 
dos projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
14. Nossos executivos têm reconhecido ou 
identificado as aplicações da gestão de 
projetos em várias partes do nosso negócio.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
15. Minha empresa consegue integrar com 
sucesso o controle de custos e cronogramas 
tanto para a gestão de projetos quanto para os 
relatórios de status dos projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  

(   ) Discordo totalmente  
 
16. Minha empresa desenvolveu um currículo 
de gestão de projetos (ou seja, mais do que 
um ou dois cursos na área) para melhorar as 
habilidades de gerenciamento de projetos de 
nossos funcionários.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
17. Nossos executivos reconhecem o que 
precisa ser feito para alcançar a maturidade 
em gerenciamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
18. Minha empresa considera e trata a gestão 
de projetos como profissão, e não apenas 
como tarefa de tempo parcial. 
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
  
19. Nossos gerentes imediatos e de médio 
nível estão dispostos a liberar seus 
funcionários para o treinamento de 
gerenciamento de projetos.  
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
 
20. Nossos executivos têm demonstrado uma 
vontade de mudar a nossa maneira de fazer 
negócios a fim de evoluir a maturidade em 
gerenciamento de projetos. 
(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo  
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Sem opinião 
(   ) Discordo Parcialmente  
(   ) Discordo  
(   ) Discordo totalmente  
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ANEXO C – Questionário do modelo PMMM nível 3  
 

01. Minha empresa usa ativamente os 
seguintes processos:  
A. Gestão da qualidade total (TQM), apenas. 
B. A engenharia simultânea (encurtando o 

tempo de desenvolvimento de entrega) 
somente. 

C. TQM e engenharia concorrente, apenas.  
D. A gestão de riscos, apenas.  
E. Gestão de risco e engenharia simultânea 

somente.  
F. A gestão de riscos, engenharia 

simultânea, e TQM.  
 
02. Em que porcentagem de seus projetos 
você usa os princípios da gestão da qualidade 
total?  
A. 0 por cento  
B. 5-10 por cento  
C. 10-25 por cento  
D. 25-50 por cento  
E. 50-75 por cento  
F. 75-100 por cento  
 
03. Em que porcentagem de seus projetos 
você usa os princípios da gestão de riscos? 
A. 0 por cento  
B. 5-10 por cento  
C. 10-25 por cento  
D. 25-50 por cento  
E. 50-75 por cento 
F. 75-100 por cento  
 
04. Em que porcentagem de seus projetos 
você tenta compactar produtos/entregas, 
através de trabalhos em paralelo e não em 
série?  
A. 0 por cento  
B. 5-10 por cento  
C. 10-25 por cento  
D. 25-50 por cento  
E. 50-75 por cento 
F. 75-100 por cento  
 
05. O processo de gerenciamento de risco da 
minha empresa baseia-se em:  
A. Nós não usamos de gestão de riscos  
B. Riscos financeiros somente  
C. Riscos técnicos somente  
D. Planejamento de riscos, apenas 
E. A combinação de riscos financeiros, 

técnicos e programação com base no 
projeto.  

 
06. A metodologia de gerenciamento de risco 
na minha empresa é:  
A. Inexistente  
B. Mais informal do que formal  

C. Com base em uma metodologia 
estruturada apoiadas por políticas e 
procedimentos  

D. Com base em uma metodologia 
estruturada apoiada por políticas, 
procedimentos e formulários padronizados 
para ser concluída  

 
07. Quantas diferentes metodologias de 
gestão de projeto existem na sua organização 
(por exemplo: PMBOK, ISO 10006, um padrão 
próprio da empresa, etc)?  
A. Não temos metodologia  
B. 1  
C. 2 a 3  
D. 4 a 5  
E. Mais de 5  
 
08. Com respeito à benchmarking:  
A. A minha empresa nunca tentou usar 

benchmarking  
B. Minha empresa tem realizado 

benchmarking e implementou mudanças, 
mas não para gerenciamento de projetos.  

C. Minha empresa tem realizado 
benchmarking de gestão de projetos, mas 
nenhuma alteração foi feita.  

D. Minha empresa tem realizado 
benchmarking na gestão de projetos e 
foram feitas mudanças.  

 
09. Quanto a cultura corporativa, minha 
empresa é melhor descrita pelo conceito de:  
A. Todos se reportam a um único chefe  
B. Todos se reportam a múltiplos chefes   
C. Equipes dedicadas sem poder de decisão 
D. Equipes não dedicadas sem poder de 

decisão 
E. Equipes dedicadas com poder de decisão 
F. Equipes não dedicadas com poder de 

decisão 
 
10. No que diz respeito à moral e ética, minha 
empresa acredita que:  
A. O cliente tem sempre razão  
B. Decisões devem ser feitas na seguinte 

sequência: o interesse do cliente em 
primeiro lugar, em segundo, a empresa, e, 
por último, os empregados 

C. As decisões devem ser feitas na seguinte 
sequência: o melhor interesse da empresa 
em primeiro lugar, segundo cliente, e, por 
último, os empregados 

D. Nós não temos essa política  
 
11. Minha empresa realiza cursos de formação 
interna sobre:  
A. A moral e a ética dentro da empresa  
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B. A moral e a ética no trato com os clientes  
C. Boas práticas de negócios  
D. Todas as alternativas acima  
E. Nenhuma das anteriores  
F. Pelo menos dois dos três primeiros  
 
12. A respeito da nossa cultura de aumento ou 
mudanças de escopo: 
A. Desestimula após o início do projeto  
B. Permite alterações apenas até certo ponto 

do ciclo de vida do projeto através de um 
processo formal de mudança de controle  

C. Permite alterações em qualquer parte do 
ciclo de vida do projeto através de um 
processo formal de mudança de controle  

D. Permite mudanças, mas sem nenhum 
processo de controle formal  

 
13. Nossa cultura parece basear-se em:  
A. Políticas  
B. Procedimentos (incluindo formulários a 

serem preenchidos)  
C. Políticas e procedimentos  
D. Orientações  
E. Políticas, procedimentos e orientações  
 
14. As culturas são um tanto quantitativas 
(políticas, procedimentos, formulários e 
orientações), comportamentais, ou um 
compromisso. A cultura da minha empresa é 
provavelmente ______ por cento 
comportamental.  
A. 10-25 por cento 
B. 25-50 por cento 
C. 50-60 por cento  
D. 60-75 por cento  
E. Mais de 75 por cento  
 
15. Nossa estrutura organizacional é a 
seguinte:  
A. Tradicional (predominantemente vertical)  
B. Matricial forte (ou seja, os gerentes de 

projeto fornecem a maioria da direção 
técnica)  

C. Matricial fraca (ou seja, os gerentes de 
linha fornecem a maioria da direção 
técnica)  

D. Nós usamos equipes dedicadas  
E. Eu não sei qual é a estrutura  
 
16. Quando designado como líder do projeto, 
nosso gerente de projeto obtém recursos por:  
A. "Brigando" para as melhores pessoas 

disponíveis  
B. Negociando com os gerentes de linha para 

as melhores pessoas disponíveis  
C. Negociando prazos ao invés de pessoas  
D. Pedindo ajuda a gerência sênior para 

designar pessoas apropriadas 

E. Considerando que ele ou ela aceita, sem 
perguntas  

 
17. Nossos gerentes de linha:  
A. Aceitam a responsabilidade total pelo 

trabalho em sua linha  
B. Pedem aos gerentes de projeto para 

aceitar a responsabilidade total  
C. Tenta dividir a responsabilidade com os 

gerentes de projeto  
D. Mantém os empregados designados 

responsáveis  
E. Nós não sabemos o significado da palavra 

"responsabilidade", não é parte do nosso 
vocabulário.  

 
18. Na cultura dentro de nossa companhia, a 
pessoa mais provável de ser responsabilizada 
pela integridade técnica da última entrega do 
projeto é/são:  
A. Os trabalhadores afetados  
B. O gerente do projeto  
C. O gerente de linha (imediato)  
D. O patrocinador do projeto  
E. A equipe inteira  
 
19. Na nossa empresa, a autoridade do 
gerente de projeto vem de:  
A. Dentro de si mesmo, qualquer que seja ele 

ou ela pode exercê-la.   
B. O superior imediato ao gerente de projeto. 
C. A partir do emprego de descrições 

documentadas.  
D. Informalmente através do patrocinador do 

projeto na forma de uma carta do projeto 
ou carta de nomeação.  

 
20. Depois do início do projeto, nossos 
patrocinadores do projeto tendem a:  
A. Tornar-se “invisíveis”, mesmo quando 

necessário.  
B. Gerenciam o projeto detalhadamente. 
C. Esperam relatórios semanais.  
D. Esperam relatórios quinzenais.  
E. Envolvem-se somente quando ocorre um 

problema crítico, ou a pedido do gerente 
de projetos ou gerente de linha.  

 
21. Qual a percentagem de seus projetos 
terem patrocinadores que estão no nível de 
diretoria ou acima?  
A. 0-10 por cento  
B. 10-25 por cento  
C. 25-50 por cento  
D. 50-75 por cento  
E. Mais de 75 por cento  
 
22. Minha empresa oferece diferentes cursos 
de formação para os funcionários (cursos que 
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podem ser considerados como relacionados a 
projeto)?  
A. Menos de 5  
B. 5 a 10  
C. 11 a 20  
D. 21 a 30  
E. Mais de 30  
 
23. A respeito da resposta anterior, qual a 
percentagem dos cursos são mais 
comportamentais do que quantitativos?  
A. Menos de 10 por cento  
B. 10-25 por cento  
C. 25-50 por cento  
D. 50-75 por cento  
E. Mais de 75 por cento 
 
24. Minha empresa acredita que:  
A. O gerenciamento de projetos é um 

trabalho a tempo parcial.  
B. O gerenciamento de projetos é uma 

profissão.  
C. Gerenciamento de projetos é uma 

profissão e devemos ser certificados como 
profissionais de gerenciamento de 
projetos, mas às nossas custas.  

D. Gerenciamento de projetos é uma 
profissão e nossa empresa paga para que 
nos tornemos certificados como 
profissionais de gerenciamento de 
projetos.  

E. Não temos gerentes de projeto em nossa 
empresa. 

  
25. Minha empresa acredita que a formação 
deve ser:  
A. Realizada a pedido dos trabalhadores.  
B. Executada para satisfazer uma 

necessidade de curto prazo.  
C. Realizada para satisfazer tanto as 

necessidades de longo e curto prazo.  
D. Executada somente se existir um retorno 

sobre o investimento na formação.  
 
26. Minha empresa acredita que o conteúdo 
dos cursos é melhor determinada pelo:  
A. O instrutor 
B. O Departamento de Recursos Humanos  
C. Gerência  
D. Os funcionários que receberão o 

treinamento  
E. Personalização após uma auditoria dos 

trabalhadores e gestores  
 

27. Qual a percentagem dos cursos de 
formação em gestão de projetos que possuem 
documentados lições aprendidas de outros 
projetos?  
A. Nenhum 
B. Menos de 10 por cento  

C. 10-25 por cento  
D. 25-50 por cento  
E. Mais de 50 por cento  
 
28. Quais as porcentagens dos executivos de 
sua organização participaram de treinamentos 
(não corporativos) ou reuniões executivas 
especificamente projetadas para mostrar aos 
executivos o que eles podem fazer para ajudar 
a maturidade em gestão de projetos?  
A. Nenhum! Nossos executivos sabem tudo.  
B. Menos de 25 por cento  
C. 25-50 por cento  
D. 50-75 por cento  
E. Mais de 75 por cento  
 
29. Na minha empresa, os funcionários são 
promovidos para a gestão, por que:  
A. Eles são especialistas técnicos  
B. Eles demonstram as habilidades 

administrativas de um gestor profissional  
C. Eles sabem como fazer decisões de 

negócio  
D. Eles estão no topo da sua remuneração 

da classe  
E. Não temos outro lugar para colocá-los  
 
30. Um relatório deve ser escrito e 
apresentado ao cliente. Negligenciar o custo 
de acumular informações pode sair caro, o 
custo aproximado por página para elaborar de 
um relatório típico é:  
A. Eu não tenho idéia  
B. R$ 100-200 por página  
C. R$ 200-500 por página  
D. Mais de R$ 500 por página  
E. Livre; empregados são dispensados de 

preparar o relatório na empresa podendo 
ser feito em casa com seu próprio tempo.  

 
31. A cultura dentro da nossa organização é 
melhor descrita como:  
A. Gerenciamento de projeto baseado na 

comunicação informal, confiança e 
cooperação  

B. Formalidade baseada em políticas e 
procedimentos para tudo  

C. O gerenciamento de projetos que prospera 
em relações de autoridade formal  

D. Intromissão executiva, que obriga uma 
superabundância de documentação  

E. Ninguém confia nas decisões de nossos 
gerentes de projeto  

 
32. Qual a percentagem de tempo do gerente 
de projetos é gasto por semana na elaboração 
de relatórios?  
A. 5-10 por cento  
B. 10-20 por cento  
C. 20-40 por cento  
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D. 40-60 por cento  
E. Mais de 60 por cento  
 
33. Durante o planejamento do projeto, a 
maioria de nossas atividades são realizadas 
por meio de:  
A. Políticas  
B. Procedimentos  
C. Orientações  
D. Listas  
E. Nenhuma das anteriores  
 
34. O tempo de duração típica de uma reunião 
de acompanhamento de projetos com a 
gerência sênior é a seguinte:  
A. Menos de 30 minutos.  
B. 30 a 60 minutos.  
C. 60 a 90 minutos.  
D. 90 minutos a 2 horas.  
E. Mais de 2 horas.  
 
35. Nossos clientes aconselham que devemos 
gerenciar nossos projetos:  
A. Informalmente.  
B. Formalmente, mas sem a intromissão dos 

clientes.  
C. Formalmente, mas com a intromissão dos 

clientes.  
D. A nossa escolha, desde que as prestações 

sejam cumpridas.  
 

36. Minha empresa acredita que os 
trabalhadores com baixo desempenho:  
A. Não devem ser atribuídos as equipes.  
B. Uma vez atribuído a uma equipe, são da 

responsabilidade do gerente de projeto a 
supervisão.  

C. Uma vez atribuído a uma equipe, são da 
responsabilidade do seu gerente de linha 
a supervisão.  

D. Pode ser eficaz se atribuído a equipe 
certa.  

E. Devem ser bem visto pela gestão.  
 
37. Os funcionários que são atribuídos a uma 
equipe de projeto (tempo integral ou parcial) 
têm uma avaliação de desempenho realizada 
por:  
A. Seu gerente imediato, apenas.  
B. O gerente de projetos, apenas.  
C. Ambos os gerentes de projeto e imediato. 
D. Ambos os gerentes de projeto e imediato, 

juntamente com uma revisão por parte do 
patrocinador.  

38. As habilidades que serão provavelmente 
mais importantes para os gerentes de projeto 
da minha empresa à medida que avançamos 
no século XXI são:  
A. O conhecimento técnico e liderança  
B. Gestão de Riscos e conhecimento do 
negócio  
C. Integração e habilidades de gestão de 
riscos  
D. Integração e conhecimento do negócio  
E. Habilidades de comunicação e 
entendimento técnico  
 
39. Na minha organização, as pessoas 
designadas como gerentes de projetos são 
geralmente:  
A. Gestores da primeira linha  
B. Primeiro ou segundo os gerentes de linha  
C. Qualquer nível de gestão  
D. Normalmente funcionários não 

gerenciados 
E. Qualquer pessoa na empresa  
 
40. Os gerentes de projeto na minha empresa 
sofreram pelo menos algum grau de formação 
em:  
A. Estudos de Viabilidade  
B. Análises de custo-benefício  
C. Tanto A e B  
D. Nossos gerentes de projeto são 

normalmente levados nomeados após a 
aprovação do projeto  

 
41. Nossos gerentes de projeto são 
incentivados a:  
A. Assumir riscos  
B. Assumir riscos, mediante aprovação da 

alta administração  
C. Assumir riscos, mediante aprovação dos 

patrocinadores do projeto  
D. Evitar riscos 

 
42. Considere a seguinte afirmação: Nossos 
gerentes de projetos têm um interesse sincero 
com o que acontece com cada membro da 
equipe depois que o projeto foi iniciado.  
A. Concordo totalmente  
B. Concordo 
C. Não tenho certeza  
D. Discordo  
E. Discordo totalmente 

 
 
 
 
 



132 
 

APÊNDICE A – Dados da pesquisa do modelo Prado-MMGP  
 

Níveis Quest Ger 
Eng

1 
Eng

2 
Eng

3 
Eng

4 
Eng

5 
Eng

6 
Eng

7 
Eng

8 
Eng

9 
Eng
10 

Eng
11 

2.1 10 10 10 7 10 7 7 10 10 7 7 10 

2.2 4 7 7 7 10 7 4 10 7 7 4 7 

2.3 7 10 10 4 7 4 7 7 7 4 7 10 

2.4 10 10 10 7 7 10 10 7 10 10 10 10 

2.5 7 7 7 4 7 7 4 7 7 7 4 4 

2.6 7 10 10 10 4 4 4 10 7 4 4 7 

2.7 7 4 7 2 4 4 4 7 7 4 4 7 

2.8 10 7 10 7 7 7 7 7 10 7 7 10 

2.9 7 4 10 7 7 7 4 10 7 4 4 10 

Nível 2: 
Conhecido 

2.10 7 4 7 4 4 4 2 7 4 7 2 7 

3.1 7 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 7 

3.2 4 4 2 4 4 2 0 4 4 2 0 2 

3.3 10 4 7 7 7 4 7 7 7 4 7 7 

3.4 7 7 7 7 7 7 7 10 10 7 7 7 

3.5 10 4 7 7 10 7 4 7 7 7 4 7 

3.6 7 0 2 4 4 4 4 4 4 7 4 2 

3.7 4 2 7 7 7 4 4 7 7 4 7 7 

3.8 4 4 7 7 4 7 7 7 10 4 7 7 

3.9 7 4 7 7 4 7 4 7 7 4 4 7 

Nível 3: 
Padronizado 

3.10 4 7 10 4 7 4 4 10 7 2 4 10 

4.1 2 0 4 4 0 2 4 7 4 0 4 4 

4.2 7 2 7 4 4 4 0 4 7 2 0 7 

4.3 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.4 7 2 7 7 4 7 2 7 2 7 2 7 

4.5 4 0 7 4 4 4 4 7 2 4 2 7 

4.6 7 0 0 4 2 7 2 7 7 2 2 0 

4.7 10 4 10 7 4 7 4 7 4 4 7 7 

4.8 4 0 2 2 4 4 4 4 4 4 0 2 

4.9 4 0 2 0 2 2 0 4 2 2 0 2 

Nível 4: 
Gerenciado 

4.10 10 7 10 7 10 4 4 4 7 7 7 7 

5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nível 5: 
Otimizado 

5.10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10 
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APÊNDICE B – Dados da pesquisa do modelo PMMM nível 2 
 

Questões Ger Eng1 Eng2 Eng3 Eng4 Eng5 Eng6 Eng7 Eng8 Eng9 
1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
4 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 
5 1 -1 2 2 1 2 0 0 0 0 
6 3 -1 1 2 1 2 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 
8 2 2 2 2 -1 1 1 1 2 2 
9 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 
10 3 1 2 3 1 2 2 2 0 2 
11 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 
12 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 
13 3 3 3 1 1 2 3 0 2 0 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 0 -2 -1 1 0 2 0 -1 1 1 
16 0 2 1 1 2 2 1 2 0 0 
17 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 
18 1 1 1 -1 -2 2 -1 -2 -1 -1 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
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APÊNDICE C – Dados da pesquisa do modelo PMMM nível 3 
 

Fatores Quest Ger Eng1 Eng2 Eng3 Eng4 Eng5 Eng6 Eng7 Eng8 Eng9 
1 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 
2 1 0 1 1 0 3 3 0 0 1 
3 4 4 4 5 5 5 0 4 5 4 
4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 
5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 
6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 

Processos 
Integrados 

7 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
8 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 
9 5 1 4 5 1 4 5 4 5 4 

10 5 0 5 4 4 4 5 1 4 4 
11 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 
12 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 
13 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 

Cultura 

14 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 
15 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 5 5 5 1 1 5 2 5 4 5 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
20 4 4 4 5 5 3 3 3 5 4 

Suporte a 
Gestão 

21 5 5 3 3 4 5 3 3 5 5 
22 1 3 1 3 1 5 1 3 3 3 
23 2 2 2 4 2 2 0 0 4 2 
24 0 5 3 0 0 3 0 0 0 0 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 1 1 1 0 0 3 1 1 3 1 

Educação e 
Treinamento 

28 4 3 3 1 3 3 5 4 3 3 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 
32 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 
33 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
34 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 

Gestão Informal 
de Projetos 

35 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 
36 4 2 5 2 4 4 4 4 2 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
38 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
40 1 3 5 3 3 3 5 5 3 3 
41 3 1 1 3 1 3 3 3 4 3 

Excelência 
Comportamental 

42 4 2 2 2 2 4 4 1 4 2 

 
 
 
 
 


