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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva mensurar a maturidade no gerenciamento de projetos na 

Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte. A gestão de projetos tem se evidenciado 

como um fator crítico para o sucesso de qualquer organização, pois este diretamente 

relacionado ao conjunto de atividades que resultam em inovações organizacionais como 

produtos, serviços e processos e que a melhoria da gestão de projetos se encontra 

diretamente alinhada com a gestão estratégica. Metodologicamente, trata-se de uma 

pesquisa de natureza quantitativa de caráter descritivo que foi aplicada entre os 

coordenadores, subcoordenadores e diretores de Unidades Regionais de Tributação da 

Secretaria de Tributação. No referencial teórico trata-se da gestão pública e analisa-se a 

gestão estratégica no contexto da administração pública contemporânea.  Apresenta-se a 

maturidade na gestão de projetos discutindo-se os principais modelos: CMM, Capability 

Maturity Model; PMMM, Project Management Maturity Model; OPM3, Organization 

Project Maturity Model e Prado-MMGP, Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos. Dessa análise, considerando atributos como auxilio na tomada de posicionamento 

estratégico, acesso ao modelo, possibilidade de benchmark e melhoria contínua, foi 

escolhido o modelo Prado-MMGP, mais adequado para o desenvolvimento da pesquisa. 

Constatou-se que a Secretaria de Tributação apresenta um nível fraco de maturidade da 

gestão de seus projetos. No tocante à aderência às dimensões de maturidade a Secretaria 

encontra-se em um estágio inicial de desenvolvimento, pois uma dimensão apresentou 

desempenho fraco e as demais apenas regular. Na comparação com organizações similares, 

os resultados de maturidade apresentaram-se abaixo da média nacional.  A avaliação da 

maturidade na instituição possibilitará a implementação de um plano de crescimento 

institucional com a criação de setor de gestão estratégica e de projetos.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Maturidade em Gerenciamento de Projetos. 

Administração Pública. Gestão Estratégica. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paperwork attempts to measure the project management maturity in the State 

Department of Taxation in Rio Grande do Norte. Project management has shown to be a 

critical component to any organization success, as the projects are directly related to a set 

of activities resulting into organizational innovations such as products, services and 

processes; and its improvement is directly aligned with the strategic management. 

Methodologically, this paperwork uses both a quantitative and qualitative approach that 

will be applied to the coordinators, sub-coordinators, and directors of the Regional Offices 

of the State Department of Taxation. In the theoretical reference it is about the public 

management and analyzes the strategic management in contemporary public 

administration. Presents the maturity in project management is by discussing the main 

models: CMM, Capability Maturity Model; PMMM, Project Management Maturity 

Model; OPM3, Organization Project Maturity Model and the Prado-MMGP, Modelo de 

Maturidade em Gerenciamento de Projetos. From this analysis, considering attributes as 

an aid in taking strategic positioning, access to the model, possibility of benchmarking and 

continuous improvement, the Prado-MMGP model was the most appropriate for this 

research process. It has been proved that the State Department of Taxation shows a very 

low project management maturity level. Regarding the acceptance of the maturity 

dimensions by the State Department, it is still in an early developmental stage, as one of 

the dimensions showed a poor performance while the rest showed a regular one. In contrast 

with similar organizations, the maturity results have shown to be below the national 

average. The maturity assessment enables in the institution the implementation of a plan 

for institutional growth with the creation of sector strategic and project management.  

 

Key words: Project Management. Project Management Maturity. Public Administration. 

Strategic Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de projetos tem evoluído constantemente nas administrações públicas 

e privadas, porém, para se iniciar um processo eficiente de desenvolvimento é necessário 

avaliar o quanto essa gestão está alicerçada em técnicas e métodos consolidados, ou seja, 

qual a maturidade da gestão dos projetos.   

O presente trabalho apresentará proposta de avaliação do nível de maturidade 

no gerenciamento de projetos na Secretaria de Tributação, centrando-se essa seção na 

apresentação geral da dissertação, na contextualização da gestão de projetos, na 

caracterização da organização pesquisada, no problema que se investiga, na justificativa 

para a realização da pesquisa e nos objetivos que se pretende alcançar. 

Conceituar projetos é apresentar as características de uma atividade inovador, 

dirigido por pessoas, para atingir metas previamente estabelecidas, dentro de um parâmetro 

de custo, tempo e qualidade (LUCK, 2009). 

Projeto é palavra derivada do latim proicio, “lançar para diante”, tendo como 

principais características ser temporário, com sequência de atividades, com começo, meio e 

fim, objetivando fornecer um produto singular, dentro de determinadas restrições 

orçamentárias (MAXIMIANO, 2009).  

Neste contexto, será avaliada a gestão de projetos neste estudo, porém, é 

necessário, inicialmente, caracteriza a instituição objeto da presente pesquisa.  

A Secretaria de Estado da Tributação – SET/RN, nasce nos anos noventa do 

desmembramento da Secretaria da fazenda, que tinha a missão de arrecadar recursos, 

planejar e elaborar o orçamento público e controlar os gastos do Governo Estadual. 

A partir de 1995 foi criada a Secretaria de Estado da Tributação pela Lei 

Complementar 129 de 02 de fevereiro de 1995, com competência para dirigir e executar a 

política de administração fiscal e tributária do Estado; realizar estudos e pesquisas para a 

previsão da receita; efetuar a inscrição na dívida ativa; manter cadastro atualizado de 

contribuintes; orientar os contribuintes sobre a aplicação e a interpretação da legislação 
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tributária; criar mecanismos de articulação permanente com os setores econômicos do 

Estado e exercer outras atividades correlatas 

A Secretaria de Tributação é um órgão da administração direta, com atuação 

em todo Estado e competência para arrecadar e controlar as receitas tributárias e as receitas 

não tributárias, proveniente dos royalties.   

Seu quadro funcional é formado por 966 servidores, sendo 502 lotados nas 

diversas áreas de apoio técnico e 464 auditores fiscais. 

A estrutura da instituição está assim definida em seu organograma, figura 01: 

 
FIGURA 01 – Organograma da Secretaria de Tributação 

Fonte: www.set.rn.gov.br 
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Observa-se que a Instituição desenvolve seus projetos sem observância das 

boas práticas definidas na literatura da gestão de projetos (PMBOOK, 2013, MENDES, 

2009). 

Exemplo disso, são projetos como a implementação da nota fiscal eletrônica, 

SPED fiscal e Domicílio Tributário Eletrônico, planejados e gerenciados de forma 

amadora, com uma preocupação apenas de implementação de sistemas de informática, não 

se desenvolvendo metodologia de acompanhamento, gerenciamento, plano de comunicação 

ou gestão de riscos.  

Isso tem ocasionado interrupção e cancelamento de diversos projetos, tais 

como o de modernização do setor de auditorias, que foi cancelado no início da fase de 

execução e o projeto de modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito, com o 

fechamento dos postos fiscais de fronteira.  

No órgão são as Coordenadorias, as Subcoordenadorias e as Unidades 

Regionais de Tributação – URT’s os setores diretamente ligados a implementação e 

execução dos projetos. 

Assim, as URT’s são responsáveis pela administração executiva da Secretaria 

de Tributação em âmbito regional; as Subcoordenadorias são setores de planejamento, 

articulação e execução da administração tributária, desenvolvem projetos em diversas áreas 

e as Coordenadorias exercem funções de coordenação superior, em relação as 

Subcoordenadorias e as URT’s, coordenando, supervisionando e em alguns casos 

executando atividades de gestão dos projetos. 

  Caracterizada a instituição e apresentada a situação que circunda o problema, 

a presente pesquisa reflete uma preocupação empírica e teórica, pois busca compreender os 

desafios para a correta aplicação diagnóstica do gerenciamento de projetos na Secretaria de 

Tributação. 

A investigação justifica-se por sua importância para o mundo acadêmico e para 

a sociedade, pois se preocupa em diagnosticar uma realidade, mesmo que local, porém, 

com repercussão no desenvolvimento de um modelo de gestão orientado pela estratégia no 

gerenciamento de projetos. Assim, Os objetivos propõem-se a responder o problema da 
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pesquisa, de modo que o trabalho será direcionado para atingir o objetivo geral, com 

suporte nos objetivos específicos. 

Modernamente as organizações para cumprirem seu papel na sociedade, devem 

definir com clareza suas metas, focando sempre no resultado que deverá alcançar. 

Nesta trilha, a administração pública deve desenvolver metodologias para a 

identificação de situações que emperram seu desenvolvimento, sendo que além de atuar 

com mais transparência, busque alcançar uma maior eficiência, eficácia e efetividade dos 

serviços públicos ofertados para a sociedade, favorecendo a inclusão social e o 

fortalecimento da capacidade de formulação e implementação de políticas públicas 

(PEREIRA, 2010). 

Premido pelo clamor social, por uma prestação de serviço eficiente e pelos 

escassos recursos para fazer debelar os anseios dos cidadãos, a moderna administração 

pública não pode apenas executar os serviços públicos, mas deve fazê-lo da forma menos 

onerosa e mais eficiente, buscando na arrecadação de tributos uma das principais fontes 

para o custeio e investimento público. 

Observa-se que a nova gestão pública acolhe conteúdos e trajetórias que 

evoluíram nos últimos tempos, pois, da busca inicial por eficiência e redução dos gastos 

públicos, foi-se caminhando em direção ao foco na estratégia, na busca pela qualidade dos 

serviços prestados e no empoderamento do cidadão, por meio de oportunidades para 

escolher entre provedores de serviços e para expressar seu grau de satisfação como usuário 

(PACHECO, 2011).  

No caso brasileiro, principalmente nos entes subnacionais, há uma forte 

carência de apropriação dessa nova visão da gestão pública, havendo, porém, uma 

crescente preocupação com o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na construção 

desse novo modelo.  

Exemplo disso é a busca pelo desenvolvimento do gerenciamento eficiente dos 

projetos executados no setor público, despertando-se para a necessidade de diagnosticar a 

maturidade das organizações na utilização dessa metodologia. 

Nessa busca, a administração pública espelha-se nas formas de atuação do setor 

privado na gestão de projetos, assim, muito se discute e se assevera da necessidade de 
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aprimoramento nesta área, portanto, observa-se que o mundo de hoje depende de projetos e 

a execução de projetos complexos está se tornando cada vez mais comum para o 

atendimento das necessidades envolvidas, tornando crescente o desafio das organizações 

em como gerenciá-los de forma eficiência, com menor custo e mais resultado (PRADO, 

2010). 

Essa crescente disseminação da prática de gerenciamento de projetos criou o 

ambiente propício para o surgimento de metodologias de avaliação de maturidade em 

gerenciamento de projetos, possibilitando que a organização verifique seu estado atual e 

defina estratégias de aprimoramento. 

Como membro do corpo funcional da Secretaria de Tributação, ocupante de 

cargos gerenciais em várias ocasiões, nota-se a carência de uma sistemática de avaliação do 

nível de desenvolvimento do gerenciamento de projetos, como também um insipiente 

desenvolvimento da área na estrutura organizacional, sendo necessário colocar-se o 

gerenciamento de projetos como prioridade na gestão do órgão.    

Considerando, portanto, a importância do desenvolvimento do gerenciamento 

de projetos na organização e a necessária avaliação do nível de maturidade, o presente 

trabalho propõe o seguinte questionamento de pesquisa: Qual o nível de maturidade do 

gerenciamento de projetos na Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do 

Norte? 

Observa-se também que, com a redemocratização do país e o maior 

esclarecimento do cidadão, as políticas públicas são uma exigência de toda sociedade. 

Consequentemente, o Estado necessita dinamizar seus processos e desenvolver sua 

capacidade administrativa, buscando avaliar e aperfeiçoar suas ferramentas de atuação em 

prol da geração de valor público, de um maior compromisso com as demandas sociais e de 

uma melhoria constante na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.  

Nessa perspectiva, a avaliação da maturidade na gestão de projetos é peça 

chave para o conhecimento do nível de gerenciamento dos projetos desenvolvidos em 

qualquer instituição, apresentando-se como elemento necessário para o desenvolvimento e 

implementação de um plano consistente de melhorias na gestão estratégica e de projetos. 
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Corrobora esse posicionamento o fato de, atualmente, o gerenciamento de 

projetos se apresentar como fator crítico de sucesso para as organizações, visto que os 

projetos estão diretamente ligados ao conglomerado de atividades que resultam em 

inovações organizacionais como produtos, serviços e processo (KERZNER, 2001). 

O desenvolvimento de uma instituição, seja pública ou privada, inicia-se com a 

avaliação da sua situação atual, seja no todo ou setorialmente, o que possibilita posterior 

proposição de um plano de melhorias, sendo a proposta de avaliação do nível de 

maturidade em gestão de projetos de uma premissa básica para o crescimento operacional e 

gerencial dessa área. 

Observa-se, assim, que no mundo atual não há mais espaço para instituições 

imaturas (caracterizadas pelo improviso gerencial), ainda mais na área de gestão de 

projetos, o que pode ocasionar ineficiência de gastos e deficiências de produtos e serviços 

entregues.  

Por outro lado, a busca pela excelência em gestão de projetos tem se tornado 

uma constante na atuação das instituições públicas e privadas, visto que as organizações 

maduras possuem habilidades gerenciais para desenvolver projetos, que resultem em valor 

real para seus clientes ou cidadãos. 

Para Kerzner (2006), a excelência em gestão de projetos deve ir além de 

experiências isoladas de sucesso, devendo observar os seguintes parâmetros: 

A definição de excelência pode ser desmembrada em duas partes. Em 

primeiro lugar a excelência em projetos requer um fluxo contínuo de 

projetos administrados com sucesso. A segunda parte da definição impõe 

que as decisões tomadas em cada um dos projetos levem em conta os 

interesses do projeto e da empresas como um todo. 

As empresas que alcançaram a excelência em projetos também 

perceberam que a excelência em projetos é um processo contínuo.  

A Maturidade, por seu turno, pode ser entendida como um processo de 

aquisição de competência que ocorre gradualmente ao longo do tempo, precisando ser 

conquistada através do planejamento de ações tomadas para o aperfeiçoamento dos 

processos de modo a conduzir à realização de objetivos (RABECHINI, 2005). 
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Nesta perspectiva, a avaliação da maturidade na gestão de projetos e a 

consequente implementação de um plano de melhorias na organização avaliada se fazem 

necessárias, de modo a dar efetividade às políticas públicas e às diretrizes governamentais.  

Restringindo ainda mais a análise, no caso da Secretaria de Tributação, órgão 

de arrecadação estadual, procura-se potencializar sua eficiência administrativa e gerencial 

de modo a otimizar os instrumentos de arrecadação e atendimento ao contribuinte, diminuir 

a brecha fiscal e aumentar a arrecadação de tributos, sem, no entanto aumentar a carga 

tributária. 

Logo, os motivos que justificam o presente estudo são de ordem teórica, pois é 

importante entender doutrinariamente a gestão de projetos e a avaliação de maturidade nas 

organizações; e também de ordem prática, visto haver uma latente carência no setor 

público de avaliação e desenvolvimento da gestão de projetos em todos os níveis de 

governo, agravando-se essa situação nas instituições subnacionais.  

Quanto a sua relevância social, destaque-se que a possibilidade de colocar na 

agenda política a implementação dessa ferramenta de diagnóstico gerencial na Secretaria 

de Tributação poderá repercutir na gestão de seus projetos e melhorar o desempenho do 

órgão na arrecadação de tributos, o que possibilitará a potencialização de investimentos 

públicos, impulsionadores do desenvolvimento econômico-social do Estado.  

Portanto, esse estudo pretende contribuir para a ampliação do conhecimento 

teórico da avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos e, principalmente, 

apresentar um diagnóstico da real situação da maturidade no gerenciamento de projetos na 

Secretaria de Tributação, possibilitando um futuro plano de melhorias - o que repercutirá 

positivamente no desenvolvimento do gerenciamento de projetos e na gestão estratégica do 

órgão. 

Face o exposto, partindo-se da premissa de que o desenvolvimento da 

maturidade em gerenciamento de projetos pode repercutir positivamente na gestão 

organizacional, de modo a torná-la mais eficiente, eficaz e efetiva, como pressupõe a 

gestão estratégica, o presente estudo tem como objetivos geral: “mensura o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos na Secretaria de Tributação do Rio Grande do 

Norte”. 
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Além do objetivo geral da investigação, são propostos os seguinte objetivos 

específicos:  

 Compreender os conceitos teóricos e metodológicos que envolvem a 

avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos; 

 Conhecer os principais modelos de avaliação da maturidade em 

gerenciamento de projetos; 

 Identificar o modelo mais apropriado para avaliar a maturidade em 

gerenciamento de projetos na organização pesquisada; 

 Obter os níveis de maturidade em gerenciamento de projetos na Secretaria 

de Tributação; 

 Comparar os níveis de maturidade no gerenciamento de projetos da 

Secretaria de Tributação com outras organizações da administração pública 

direta. 

Desse modo, para propiciar uma melhor compreensão do tema abordado, a 

presente dissertação foi dividida em cinco seções. 

A primeira seção apresenta o trabalho, além de introduzir o leitor no tema, 

caracteriza a instituição pesquisada, define o problema de pesquisa, justifica a realização da 

pesquisa e traça o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo. 

A segunda seção detém-se na discussão teórica em torno da gestão estratégica 

na administração pública, da gestão de projetos e da forma de avaliação da maturidade, 

apresentando os principais modelos e definindo qual deles será aplicado na pesquisa. 

A terceira seção, metodologia, descreve como foi operacionalizada a pesquisa, 

caracteriza o estudo, define a população, apresenta a sistemática da coleta de dados e a sua 

análise. 

A seção seguinte demonstra os resultados alcançados na pesquisa, dividida nas 

subseções de perfil dos gestores e de considerações e análise da gestão de projetos na 

Secretaria de Tributação. 

Por fim, a última seção aponta as conclusões da investigação, suas limitações e 

a sugestão para futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção apresentará a discussão teórica que circunda o tema pesquisado, 

detendo-se inicialmente numa breve exposição sobre a trajetória da gestão pública, pois, 

como a pesquisa foi aplicada numa organização pública, é necessário que o tema seja 

aprofundado em seus aspectos básicos. 

Também será discutida a gestão estratégica – recorrente na literatura 

contemporânea sobre administração pública, visto que, com o aumento das demandas 

sociais em progressão geométrica e do poder arrecadatório do Estado em progressão 

aritmética, a gestão estratégica é fundamental para a otimização dos gastos e investimentos 

públicos. 

Por fim, será apresentado o tema central dessa pesquisa (a gestão de projetos) 

e, especificamente, a avaliação da sua maturidade – onde serão discutidos os principais 

modelos de maturidade da atualidade e também definido o modelo a ser utilizado para 

análise de maturidade no presente trabalho. 

 

2.1 Trajetória da gestão pública 

 

A necessidade de administração do interesse coletivo surge da organização do 

homem em sociedade, de tal modo que a gestão da coisa pública se torna premissa básica 

para o desenvolvimento dos agrupamentos sociais. 

As formas de administração dos haveres públicos são historicamente 

identificadas com os modos patrimonialista, burocrático e gerencial de gestão (PEREIRA, 

2010). 

O modelo patrimonialista tem como uma das principais características a 

inseparabilidade dos bens públicos e privados, sendo um sistema de dominação política ou 

de autoridade tradicional em que a riqueza, os bens sociais, cargos e direitos são 

distribuídos como patrimônio pessoal de um chefe ou governante (SANDRONI, 1987).  
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Nesse modelo, a gestão da coisa pública se confunde com a gestão dos bens 

privados, se tornando uma extensão do poder do dirigente. Os funcionários públicos, além 

de ingressarem por favores e benesses, recebem seus cargos como recompensa a sua 

lealdade, sendo o apadrinhamento e o nepotismo a moeda vigente neste tipo de 

distribuição, o que contribui para a corrupção. 

Caracteriza esse modelo o compadrio, que trata situações de interesse coletivo 

e impessoal da mesma forma que trataria interesses pessoais, mantendo sempre as relações 

de poder em que os mesmos grupos encontram-se acima dos demais (HOLLANDA, 1997). 

Historicamente, outra característica do modelo é a superposição do poder do 

dirigente, não se percebendo uma clara distinção entre os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, assim a elaboração, a interpretação e a aplicação das leis, deveriam ser 

efetivadas por uma única entidade, o monarca. 

 No Brasil, este modelo de gestão ainda não desapareceu por completo, mesmo 

com toda evolução da gestão pública; ainda se observa resquícios do modelo 

patrimonialista em ações do governamentais que desafiam o ordenamento jurídico e tratam 

a coisa pública como se fosse da esfera particular do governante. 

Na segunda metade do século XIX, surge o modelo burocrático de 

administração, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo, encrustados no 

modelo patrimonialista. 

Conforme Pereira (2010), esse modelo de administração pregava os princípios 

do desenvolvimento da profissionalização, a ideia de carreira pública, a hierarquia 

funcional, a impessoalidade e o formalismo - tudo cominava do poder legal, sendo 

prioridades as metas de acabar com o nepotismo e a corrupção. 

Um dos méritos do modelo burocrático é a impessoalidade no trato da coisa 

pública, privilegiando o mérito e possibilitando o acesso público a qualquer cidadão que se 

submeta as regras próprias do modelo. 

Conforme Aragão (1997), o modelo burocrático de gestão, apesar de seus 

méritos, apresenta alguns percalços para seu desenvolvimento pleno: 
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O tipo ideal weberiano (modelo analítico) reúne o que seria a modelagem 

de um sistema baseado em critérios de eficiência (considerando a 

estrutura formal da organização), apresentando as seguintes 

características: 

a) estrutura de autoridade impessoal; 

b) hierarquia de cargos baseada em um sistema de carreiras altamente 

especializadas; 

c) cargos com claras esferas de competência e atribuições; 

d) sistema de livre seleção para preenchimento dos cargos, baseado em 

regras específicas e contrato claro; 

e) seleção com base em qualificação técnica (há nomeação e não eleição); 

f) remuneração expressa em moeda e baseada em quantias fixas, graduada 

conforme o nível hierárquico e a responsabilidade do cargo; 

g) o cargo como a única ocupação do burocrata;  

h) promoção baseada em sistema de mérito; 

i) separação entre os meios de administração e a propriedade privada do 

burocrata; e 

j) sistemática e rigorosa disciplina e controle do cargo. 

A burocracia como modelo de gestão desenvolvido, comparado com o 

patrimonialismo, apresenta avanços em vários aspectos, tais como a forma de ingresso no 

serviço público, a separação do patrimônio público do privado, e a impessoalidade nas 

relações estatais; enfim, num estágio da gestão onde os desmandos e as arbitrariedades 

campeavam, o modelo burocrático pressupõe uma moralização na gestão do aparato 

estatal. 

A administração pública burocrática clássica foi uma alternativa superior à 

administração patrimonialista, entretanto, o pressuposto de eficiência em que se baseava 

não se revelou real. 

Quando o Estado liberal do século XIX deu, definitivamente, lugar ao grande 

Estado social e econômico do século XX, verificou-se que ele não garantia nem rapidez, 

nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público, desse modo, à 

administração burocrática, mostra-se lenta, cara, autorreferida e pouco ou nada orientada 

para o atendimento das demandas dos cidadãos (BRESSER, 1996). 

O movimento gerencialista, por sua vez, surge com o objetivo de substituir as 

práticas burocráticas na gestão pública, tendo como orientação inicial uma série de 

reformas administrativas iniciadas no final da década de setenta e início da década de 

oitenta (PEREIRA, 2010). 
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O modelo da nova gestão pública tem como premissa a utilização intensa de 

práticas gerenciais, buscando adaptar formas consolidadas de gestão no setor privado ao 

gerenciamento público, nesse rol estão as ferramentas de gestão estratégica, gerenciamento 

de projetos, gerenciamento de processos, avaliação de desempenho, entre outros, sempre 

com ênfase nos serviços prestados ao cidadão, visto como um cliente/financiador dos 

serviços ofertados (GIACOMO, 2005). 

Se no modelo burocrático se tem um sistema de decisão hierárquico com 

excessivo número de regras e processos, a nova gestão pública ancora-se, assinala Keating 

(2001), nas seguintes premissas: 

Foco nos resultados em termos de eficiência, efetividade, qualidade do 

serviço e no ganho dos benefícios; 

Um ambiente de gestão descentralizada que melhor combina autoridade e 

responsabilidade, no qual as decisões são tomadas de forma a prover 

feedback dos usuários dos serviços públicos e de outros grupos de 

interesse; 

Maior foco nos clientes e na provisão de suas escolhas por meio da 

criação de um ambiente competitivo com outras organizações públicas e 

competidores não governamentais; 

Maior flexibilidade para explorar alternativas de custo mais efetivas para 

a provisão e regulação dos serviços públicos, incluindo a utilização de 

mecanismos do setor privado como carta de cobrança, vouchers e venda 

direta de propriedade; e 

Accountability para resultados e para estabelecimento de processos 

equitativos que deem maior atenção para uma gestão de risco.  

A nova gestão pública diferencia-se do modelo burocrático justamente no foco 

de atuação, aquela no resultado final, produto ou serviço, esta em procedimentos e 

processo, com fins em si mesmo.  

Assim, Pereira (2010), aponta as principais diferenças entre a gestão gerencial 

e a gestão burocrática: 

GESTÃO BUROCRÁTICA GESTÃO GERENCIAL 

Focada em planos e metas. O 

maior indicador avalia o grau de atingimento 

das metas fiscais e financeiras. 

Focada em estratégias e 

resultados que interessam à sociedade. Os 

planos e as metas são importantes, mas não 

suficientes. Ajudam a avaliar o vigor da 

estratégia, mas não determinam o grau de 

desempenho do gestor e da organização. 

  

A eficiência demonstrada pela 

redução de recurso é evidencia de sucesso da 
A avaliação do ganho social 

determina o sucesso da gestão e permite 
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gestão. avaliar o grau de eficiência e de eficácia da 

gestão organizacional. 

  

A avaliação é o único recurso 

para atestar o sucesso tanto da eficiência 

quanto da eficácia. Prática eminentemente 

reativa focada na avaliação do que foi feito 

não do que está sendo feito. Por esse motivo 

sua eventual correção ou reavaliação só pode 

ocorrer com a edição de novos planos e 

novas metas. Está enfaticamente centrada na 

avaliação financeira.  

Avalia, mas também monitora, o 

que dá a gestão características de pro 

atividade. A correção e a consequente 

reorientação podem ocorrer no plano em 

execução. Está enfaticamente centrada no 

monitoramento para garantir o ganho social 

esperado e na avaliação para atestar em que 

medida o ganho social foi produzido. 

É abundante a geração de 

informação e, consequentemente de 

relatórios que disponibilizam os resultados 

anuais dos ciclos de planejamento. São 

relatórios fartos de informações 

orçamentárias e financeiras e, muitas vezes, 

de informações pouco significativas. Este 

perfil de gestão dá uma aparência de 

modernidade por ser intensivo no uso de 

tecnologias de informação e comunicação, 

sem, contudo gerar benefícios palpáveis a 

sociedade. 

A preocupação neste perfil de 

gestão é a prestação de contas. Mostrar ao 

cidadão e a sociedade o que foi efetivamente 

feito, com que recurso e quais valores e 

benefícios agregou.  

QUADRO 01 – Diferença entre modelos de gestão 

Fonte: Adaptado de Pereira (2010) 

A trajetória de evolução da gestão pública acompanha o clamor da sociedade 

por uma administração pública mais eficiente, eficaz e efetiva, sendo uma necessidade 

premente na condução das políticas públicas, apresentando também forte impacto na 

governança e na prestação de serviços. Porém os desafios são claros em diversas áreas, 

principalmente no que diz respeito a accountability e à transformação cultural dos gestores 

relacionados ao patrimonialismo e às anomalias da burocracia (BRESSER, 2001).  

 

2.2 Gestão estratégica e administração pública contemporânea 

 

Nascida na área militar, a estratégia compreende o raciocínio, o estudo e o 

planejamento para efetividade da ação em direção ao alcance do objetivo, ou seja, é um 

planejamento para controlar e utilizar os diversos recursos postos a disposição da entidade, 

com o objetivo de promover e garantir seus interesses. 
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Apresentando historicamente a definição de estratégia, Vizeu e Gonçalves 

(2010) enfatizam que sua origem etimológica e conceitual se deu da seguinte forma: 

A origem etimológica e conceitual da estratégia se deu na área militar. 

Uma das principais civilizações a se interessar pelo seu estudo foi a 

Grécia antiga. A palavra estratégia deriva do termo grego stratego, que 

foi um título político e militar concedido a dez líderes tribais de Atenas 

para atender as reformas políticas propostas por Clístenes, reconhecido 

como o primeiro esforço na história para um governo democrático. 

Strategos é uma composição de stratos que significa exército, e agein que 

significa “liderar”. Já o verbo grego stratego passa a ser utilizado no 

período de Alexandre Magno, e significa “planejar a destruição dos 

inimigos por meio do uso efetivo de recursos”. 

Percebe-se que há muito a estratégia é utilizada com o propósito de se atingir 

os objetivos definidos como importantes para consecução de qualquer atividade.  

A estratégia é o processo contínuo de tomar decisões que envolvem risco, no 

presente, de modo sistemático e com o maior conhecimento possível de seu futuro, é pois, 

organizar concatenadamente os esforços necessários para que se cumpram essas decisões, 

medindo os resultados destas decisões contra as expectativas através de uma 

retroalimentação sistêmica e organizada (DRUCKER, 1975). 

Gerir estrategicamente, portanto, é analisar o presente e buscar soluções, por 

meio de efetivas ações, para atingir uma situação desejada no futuro.   

Atualmente os ambientes das organizações evoluem com surpreendente 

rapidez, influenciados pelas mudanças sociais, políticas, tecnológicas e econômicas, sendo 

consenso que as instituições, privadas ou públicas, somente progredirão moldando-se às 

novas conjunturas. 

A proposta da gestão estratégica é justamente direcionar os ajustes necessários 

para o enfrentamento dessas realidades. Ela propicia e estimula os administradores a 

refletir sobre o que realmente é importante ou apenas relativamente importante para o 

desenvolvimento da instituição, além de canalizar forças para assuntos relevantes. 

A administração estratégica, como conjunto de direcionamentos para o 

desenvolvimento da organização, apresenta-se como um processo contínuo e iterativo que 
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visa mantê-la como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente, propondo os 

ajustes necessários para o enfrentamento das mencionadas realidades (REZENDE, 2011).  

No serviço público, essa gestão vem solidificando-se como mecanismo 

contemporâneo, contribuindo para o desenvolvimento das organizações no tocante ao seu 

posicionamento frente às necessidades e desafios da sociedade (KANAANE, FIEL, 

FERREIRA, 2010). 

Pela gestão estratégica da administração pública se viabiliza o 

dimensionamento de práticas públicas que influem no desenvolvimento de políticas 

públicas efetivas, de modo a promover a eficiência dos processos, dos projetos e do 

planejamento da organização. 

A administração estratégica, portanto, apresenta-se como um fator aderente a 

nova visão da administração pública que, apoderando-se das ferramentas privadas de 

gestão, a apresenta como orientação para a obtenção de resultados, incluindo elementos 

estratégicos ao estabelecimento de objetivos, metas, indicadores, processos internos e 

projetos. 

A premissa de uma gestão estratégica no setor público, como forma de 

dinamizar a atuação do estado, vem sendo a muito debatida, incluindo-se no papel da 

administração gerencial a capacidade de planejar, transformar o planejamento em ação 

efetiva, acompanhar a implementação dessas ações e avaliar a sua repercussão social na 

transformação da realidade atual. 

Nesse sentido Makón apud Pereira (2012), aponta itens da agenda para a 

estruturação de uma gestão estratégica: 

Foco nos resultados; 

Políticas públicas formuladas a partir de processo de planejamento 

governamental; 

Caráter descentralizado da tomada de decisões; 

Flexibilidade de recursos com cobrança de responsabilidade de gestores; 

Utilização de planejamento estratégico nas organizações públicas e 

otimização dos processos administrativos; 

Mudança metodológica no processo de formulação do orçamento público; 
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Sistemas de informação que forneçam subsídios para a tomada de decisão 

e mensurem os recursos na obtenção dos resultados (sistemas de apuração 

de custos); 

Sistema de monitoramento de gestão, prestação de contas e avaliação; 

Desenvolvimento de indicadores que permitam medir o impacto da ação 

governamental e indicar os desvios para introdução de medidas 

corretivas. 

A partir da observação de uma situação social, a gestão estratégica define os 

objetivos, formula os planos e executa-os visando modificar a situação social observada, 

preocupando-se com um processo que assegure a criação de valor público dentro de um 

regime democrático (GUIMARÃES, PORDEUS, CAMPOS, 2010). 

  Assim, o processo de avaliação da maturidade na gestão de projetos encontra-

se inserida no contexto da gestão estratégica, buscando avaliar a situação atual da 

organização, nesta área, de forma a permitir uma discussão e posterior modificação da 

realidade observada, o que no caso da gestão pública redundará numa maior eficiência 

administrativa.  

 

2.3 Visão geral da gestão de projetos 

 

Para o desenvolvimento constante das organizações é necessário a criação de 

cenários novos e panoramas de desempenho mais promissores e eficazes, como também 

responder às novas condições e necessidades, além de atender a novas demandas; estes são 

desafios com que toda organização se defronta e deve assumir (LUCK, 2009). 

As organizações, públicas ou privadas, têm vivenciado um constante processo 

de transformação, organizando-se para poder dar respostas eficazes e ágeis a vários 

problemas e demandas da sociedade. Estas respostas constituem num conjunto de ações ou 

atividades que refletem a competência da organização em aproveitar oportunidades, 

incluindo sua capacidade de agir rapidamente, respeitando as limitações de tempo, custo e 

especificações. 

Para isso, investir na adoção de técnicas e ferramentas de gerenciamento de 

projetos é essencial; tal conduta tem se tornado uma preocupação constante das instituições 

privadas ou públicas (CARVALHO, RABECHINI, 2011). 
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Para Kerzner (2001), projeto é uma série de atividades concatenadas com um 

objetivo específico que possuem começo, meio e fim bem delineados e que consomem 

recursos, além de serem multifuncionais, pois perpassam as barreiras setoriais da estrutura 

da organização. 

Normalmente, as atividades de um projeto são agrupadas em fases que, em 

conjunto, dão origem ao que se chama de ciclo de vida, variando de uma organização para 

outra, de acordo com cada especificidade na aplicação dos projetos. 

Conforme Shtub, Bard e Globson (1994), as fases de um projeto podem ser 

diferentes, mas, geralmente são compostas por: 

Projeto Conceitual: primeiro passo da organização, onde identifica-se a 

necessidade do projeto ou dá-se origem a um projeto; 

Desenvolvimento Avançado: fase de planejamento e orçamentação do 

projeto; 

Projeto Detalhado: quando o projeto é aprovado, começa-se o 

detalhamento; 

Produção: consiste na própria execução do que foi planejado;  

Término: última fase do projeto. 

O gerenciamento de projeto é definido pelo PMBOK (2008), como “a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a 

fim de atender seus objetivos”, dando-se por meio da utilização de variados processos 

integrados que compõem o ciclo de vida do projeto. 

Conforme a doutrina, no gerenciamento de projetos são observados diversos 

entraves que emperram seu desenvolvimento, tais como, a falta de rotina, o que provoca 

um alto nível de conflito; a falta de bom planejamento (que preveja o transpassar das 

fronteiras organizacionais, dada a multidisciplinaridade exigida na sua condução); e a 

pouca autoridade do gerente de projeto sobre a equipe, pois geralmente não há uma relação 

de subordinação entre o gerente e sua equipe (CARVALHO, RABECHINI, 2011). 

 O gerenciamento de projetos evoluiu nos últimos anos de uma visão 

tradicional, que o tomava como um fim em si mesmo, para uma visão mais estratégica de 

desenvolvimento da organização na efetivação dos objetivos estratégicos (KERZNER, 

2001). 

Nesta trilha, o gerenciamento de projetos pode ser demarcado em três fase, a 

primeira, conhecida como gerenciamento tradicional de projetos, sucedida 
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aproximadamente entre 1960 e 1985, é marcada pela ocorrência de grandes projetos, 

empregando recursos praticamente ilimitados e com grandes lucros; este período foi 

dominado por empresas de grande porte dos setores aeroespacial, de defesa e construção 

civil pesada (CARVALHO, 2009).  

O desenvolvimento da tecnologia era prioritário em relação aos custos e 

cronogramas, e o gerente de projeto pertencia ao quadro técnico. Não era raro o projeto 

acabar em “prejuízo”, não fechando dentro do prazo nem dos custos planejados, quase 

sempre tendo a mudança de escopo como causa. O conceito de gerenciamento de projetos 

quase não era aplicado a pequenos empreendimentos (CARVALHO, RABECHINI, 2011). 

A segunda, entre 1985 e 1993 é conhecido como a fase do renascimento; neste 

período disseminou-se o entendimento de que o gerenciamento de projetos poderia ser 

lucrativo e perfeitamente aplicável aos negócios, e iniciou-se o desenvolvimento de 

aplicativos de software com esta funcionalidade. Com a recessão mundial deste período e o 

consequente agravamento da saúde das empresas, percebeu-se que a causa poderia muito 

bem ser a forma de gerir as empresas; então, o gerenciamento de projetos aparece como 

possível solução para os problemas de ordem administrativa (CARVALHO, RABECHINI, 

2011). 

Alguns fatores podem ser identificados como responsáveis pelo aumento da 

confiabilidade no gerenciamento de projetos: aumento da complexidade dos 

empreendimentos empresariais, exigindo maior sofisticação e flexibilidade 

organizacionais; porte e escopo dos projetos exigindo o desenvolvimento de sistema de 

gerenciamento para planejamento e controle de cronograma, custos e desempenho; e 

ambiente externo às empresas caracteristicamente instável e turbulento, gerando a 

necessidade de maior velocidade de respostas internas às mudanças. 

Na terceira fase, a partir de 1993, as empresas perceberam que precisavam 

distinguir de forma significativa as práticas adotadas no passado (tradicionais) dos 

necessários aperfeiçoamentos a que foram submetidas na atualidade, provocando um 

princípio de amadurecimento no gerenciamento de projetos, diversificando sua 

aplicabilidade em todas as áreas de negócios; esta fase é chamada de Gerenciamento 

Moderno de Projetos (CARVALHO, 2009). 
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Além disso, a evolução recente da gestão de projetos pode ser entendida 

através de duas ondas: na primeira, nos anos noventa, busca-se a consolidação dos guias de 

conhecimento (Books); na segunda, a partir do fim dos anos noventa, foca-se a 

organização, com a popularização dos modelos de maturidade e uma forte tendência a um 

maior alinhamento dos projetos em direção à estratégia da organização (CARVALHO, 

RABECHINI, 2011). 

Percebe-se que a primeira onda teve como preocupação resolver as questões 

vinculadas às necessidades dos projetos, como aquelas ligadas ao seu resultado quanto ao 

escopo, prazo, custos e qualidades, perseguindo uma maior eficiência na gestão dos 

projetos. 

A segunda, por sua vez, propõe o gerenciamento de projetos como uma 

alternativa de inovação à atividade gerencial, buscando integrar as áreas de conhecimento 

consideradas no âmbito do gerenciamento, direcionada aos projetos para o alcance dos 

objetivos estratégicos da organização. 

Assim, contemporaneamente, o gerenciamento de projetos está diretamente 

relacionado com a maior possibilidade de alcance das metas estratégicas da organização, 

sendo a eficiência e o alcance de resultados vitais para a sobrevivência das organizações 

(PRADO, 2010). 

 

2.3.1 Maturidade em gestão de projetos          

 

Conforme Carvalho e Rabechini (2011), os conceitos de maturidade em Gestão 

de Projetos foram inspirados em Humphrey (1989), que identificou níveis de maturidade 

de processos de desenvolvimento de projetos de TI, baseando-se sobretudo nas atitudes 

gerenciais encontradas nas empresas. 

O conceito de maturidade, portanto, relaciona-se ao nível de sofisticação, 

intimidade e utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos utilizados por uma 

organização. 



34 

 

 

 

Já para Vergopia (2008), a maturidade em gerenciamento de projetos está 

ligada a uma perspectiva de eficiência e eficácia, pois a maturidade pode ser vista como a 

capacidade de finalização de projetos dentro das especificações iniciais de prazo e custo, de 

forma consistente. 

Para Kerzner (2006), no entanto, a maturidade em gestão de projetos é o 

próprio amadurecimento institucional de uma organização na condução dos seus projetos, 

no sentindo de aquisição de experiência no gerenciamento de projetos, por meio de 

sistemas e processos que aumentem suas probabilidades de sucesso. 

Todavia, assinala o autor que a mera utilização frequente de ferramentas e 

sistemas de apoio ao gerenciamento de projetos não garante que a organização esteja 

madura e menos ainda que venha a obter sucesso em todos os seus projetos. 

Na realidade, a maturidade passa por uma melhoria contínua em gerenciamento 

de projetos (amadurecimento), de modo a potencializar gradualmente a entrega dos 

projetos de acordo com o originalmente planejado. 

Os benefícios da organização desenvolver sistemas e processos maduros 

repercutem nos seus projetos, fazendo com que o trabalho seja executado com o mínimo de 

mudança de escopo e na própria organização, onde os projetos são definidos de forma a 

causarem o mínimo de problemas para o seu negócio principal (KERZNER, 2006). 

A concepção do conceito de maturidade está diretamente ligada à imaturidade 

organizacional na gestão de seus projetos, de forma que Paulk et al. (1995) apresentam as 

características que diferenciam organizações imaturas e maduras: 

ORGANIZAÇÕES IMATURAS ORGANIZAÇÕES MADURAS 

 Ad hoc; processo 

improvisado por profissionais e gerentes; 

 Não é rigorosamente seguido 

e o cumprimento não é controlado; 

 Altamente dependente dos 

profissionais atuais; 

 Baixa visão do progresso e 

da qualidade 

 A funcionalidade e a 

qualidade do produto podem ficar 

comprometidas para que prazos sejam 

cumpridos; 

 Arriscado do ponto de vista 

 Coerente com as linhas de ação, 

o trabalho é efetivamente concluído; 

 Definido documentado e 

melhorado continuamente; 

 Com o apoio visível da alta 

administração e outras gerencias; 

 Bem controlado – fidelidade ao 

processo é objeto de auditoria e de controle; 

 São utilizadas medições do 

produto e do processo; 

 Uso disciplinado da tecnologia. 
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do uso de nova tecnologia; 

 Custos de manutenção 

excessivos; 

 Qualidade difícil de prever. 

 

QUADRO 02 – Diferença entre organizações quanto à maturidade 

Fonte: Adaptado de Paulk et al. (1995). 

As organizações maduras têm normalmente um resultado mais previsível nos 

seus projetos, e, a cada avanço em relação ao aumento da maturidade, aumenta-se a 

previsibilidade nos projetos e reduz-se o tempo necessário para sua conclusão. Essas 

organizações, portanto, procedem de modo sistemático; 

 As imaturas alcançam seus parcos resultados graças a esforços individuais que 

utilizam abordagens próprias desenvolvidas mais ou menos espontaneamente. 

Decorre daí que quanto maior for o nível de maturidade em gestão de projetos 

de uma organização, maiores serão as chances de sucesso na execução de seus projetos, 

inclusive os complexos. 

Essa maturidade é conduzida por forças motrizes que surgem a partir de 

problemas e oportunidades decorrentes dos negócios da organização, que necessitam de 

encaminhamentos alicerçados em sólidas práticas gerenciais e, conforme Kerzner (2006), 

estão representadas pelas seguintes situações: 

a) projetos estratégicos – sem um adequado gerenciamento, estes projetos 

mais significativos para a organização podem comprometer seu fluxo 

orçamentário, a confiabilidade dos clientes e sua imagem perante a 

sociedade, sendo tal realidade presente tanto na iniciativa privada quanto 

no setor público; 

 b) expectativas dos clientes, fundamental na iniciativa privada e que vem 

ganhando força no setor público;  

c) competitividade, inerente a iniciativa privada e que encontra algum 

respaldo no setor público por meio da Nova Gestão Pública;  

d) comprometimento e entendimento da alta administração; 

e) desenvolvimento de novos produtos, que no setor público se 

materializa por meio das obras, empreendimentos e serviços que o seu 

cliente, a sociedade, demanda a execução e;  

f) eficiência e eficácia.  

No entanto, a força motriz mais poderosa para conduzir uma organização rumo 

à maturidade e à excelência em gestão de projetos, é a própria sobrevivência da 
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organização, pois essa excelência pressupõe uma administração de projetos com contínuo 

sucesso e sempre considerando os interesses do projeto e da organização como um todo. 

Todavia, na administração pública, o comprometimento da alta administração 

com o desenvolvimento de habilidades e competências organizacionais, a busca de 

capacitação para a condução de projetos estratégicos, as cobranças da sociedade em geral 

por uma gestão mais eficiente e voltada ao atendimento das suas necessidades, e o 

comprometimento da imagem dos gestores diante da ineficiência, ineficácia e baixa 

efetividade das obras e empreendimentos conduzidos na sua gestão, são identificadas como 

importantes forças motrizes que podem, ainda que num prazo maior, levar as organizações 

públicas à maturidade em gestão de projetos e mesmo à excelência. 

Assinale-se que a definição de excelência vai além da definição de maturidade, 

pois uma organização pode ter a maturidade em gestão de projetos e mesmo assim não ter 

excelência organizacional (RABECHINI, 2005). 

Assim, para um número crescente de organizações, o desafio torna-se descobrir 

como gerenciar estes projetos com eficiência, ou seja, nos prazos e custos previstos e 

atingindo seu escopo. Isso explica por que vem ganhando força a percepção de que as 

organizações precisam amadurecer e aperfeiçoar constantemente a gestão de seus projetos. 

O que define a rapidez com que a mudança vai ocorrer na organização é seu 

grau de percepção da necessidade da gestão de projetos, tendo este vetor tanta importância 

que poderia, até mesmo, conduzir uma organização a um primeiro nível de 

amadurecimento em poucos meses (KERZNER, 2006). 

Sendo assim, pode-se inferir que se atingirá mais rapidamente um frequente 

sucesso no gerenciamento de projetos (caracterizado pela entrega dos mesmos dentro do 

prazos, custos e qualidade inicialmente previstos) quanto mais forte for o grau de 

percepção da necessidade da aplicação deste conjunto de conhecimentos no âmbito da 

organização. 

Deste modo, mais do que somente entender o nível de maturidade no qual a 

organização se encontra, o benefício de analisar a maturidade em gestão de projetos 

funciona como pilar para o estabelecimento de objetivos e ações que busquem uma 

mudança cultural na organização. 
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Pelo exposto, percebe-se que a maturidade de uma organização em gestão de 

projetos é definida pela extensão em que seus projetos são explicitamente definidos, 

gerenciados, medidos e controlados, podendo essa maturidade ser avaliada em qualquer 

organização, por meio dos vários modelos existentes. 

Dessa forma, a seguir serão apresentados alguns dos principais modelos de 

avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos utilizados na atualidade. 

 

2.3.2 Principais modelos de maturidade em gestão de projetos        

   

A literatura apresenta diversos modelos para medir o nível de maturidade no 

gerenciamento de projetos nas organizações, entretanto os mais amplamente difundidos no 

Brasil são: Compability Maturity Model (CMM) (HUMPHREY, 1989; PAULK ET AL. 

1995); Project Management Maturity Model (PMMM) (KERZNER, 2006), Organizational 

Project Management Maturity Model (OPM3) (PMI, 2003); Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos (Prado-MMGP) (PRADO, 2002). 

Conforme assevera Silveira (2008), os diversos modelos de avaliação do nível 

de maturidade na gestão de projetos nas organizações apresentam-se da seguinte forma: 

Além desses, inúmeros outros modelos de maturidade desenvolvidos 

internamente nas organizações são usados, mas desconhecidos por 

comunidades acadêmicas e profissionais. Muitos desses modelos 

possuem características particulares às suas organizações, possivelmente 

adaptadas e/ou interpretadas com base nos modelos mundialmente 

conhecidos. Muitas organizações estão redefinindo e/ou entendendo o 

real significado de maturidade para os seus negócios. Na abordagem 

central dos modelos de maturidade está a busca pela convergência 

competitiva dos seus projetos que, a seu modo e forma, procuram 

desenvolver as melhores práticas em gerenciamento de projetos.  

Esses modelos, portanto, baseiam-se na capacidade das instituições 

alcançarem, com base em objetivos previamente definidos, a otimização da gestão de seus 

projetos, por meio de uma gama de procedimentos consistentes, visando sempre a 

integração, a avaliação e a melhoria das práticas de gerenciamento de projetos. 

As várias metodologias de avaliação do grau de maturidade nas organizações 

tentam analisar a utilização eficiente e eficaz das boas práticas de gestão de projetos, 
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buscando compreender as razões do fracasso ou sucesso dos projetos de maneira a 

desenvolver métodos para um eficiente processo de gerenciamento. 

Para Mullaly (2006), a principal razão para o crescimento desta área de estudo 

recai no fato de que o desenvolvimento de habilidades organizacionais é um ponto crucial 

para o alcance dos objetivos organizacionais, sendo esta a principal justificativa para o 

desenvolvimento de modelos e estudos de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Considerando que o processo de maturidade em gestão de projeto é evolutivo e 

aplicável a qualquer modelo de avaliação, Kerzner (2001) o divide nas seguintes fases e 

características: 

1. Fase embrionária: na qual os gerentes intermediários e sênior 

reconhecem a necessidade, os benefícios e as aplicações do 

gerenciamento de projeto; 

2. Fase de aceita pela gerência executiva: onde os executivos prestam 

abertamente o seu apoio ao gerenciamento de projetos; 

3. Fase de aceitação pelo gerente de área: na qual o gerente de área 

entendem os princípios do gerenciamento de projeto, prestam apoio e se 

comprometem com ele; 

4. Fase de crescimento: durante a qual os sistemas de gerenciamento 

de projetos são desenvolvidos, podendo ocorrer concomitantemente as 

três fases anteriormente citadas; 

5. Fase de maturidade: na qual é integrado o controle de custos e 

prazos e é desenvolvido um programa de treinamento para manutenção da 

condição de maturidade. 

O grau de maturidade em gerenciamento de projetos é medido por modelos 

definidos que avaliam as práticas de gerenciamento dos projetos desenvolvidos pela 

organização, comparando-as com um padrão consolidado de boas práticas.  

Assim, sustentam Jugdev e Thomas (2002), que as funções essenciais do 

modelo são identificar pontos fortes e fracos organizacionais, comparar competências 

explícitas nos níveis de programa e projeto ao padrão e fornecer informações sobre outras 

organizações, permitindo assim, estabelecer análises comparativas (benchmarking). 

A avaliação de maturidade em gestão de projetos vem sendo discutida e 

aplicada amplamente no meio profissional e no meio acadêmico.  

Como exemplo, apresenta-se no quadro 03 pesquisas acadêmicas que 

discorrem sobre o tema: 
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AUTOR/ANO GUIZZE, Carmen Lúcia Campos  2011 

TÍTULO MODELO DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL 

PARA AÇÃO ERGONÔMICA 

RESUMO Este estudo teve como objetivo propor um modelo de identificação de 

maturidade em Ergonomia de modo a facilitar ao praticante profissional a 

implantação dos princípios ergonômicos nas empresas... 

AUTOR/ANO NASCIMENTO, Thiago Cavalcante  2011 

TÍTULO PERCEPÇÕES DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS À LUZ DA NOVA GESTÃO PÚBLICA: UMA 

INVESTIGAÇÃO COM GESTORES DAS SECRETARIA ESTADUAIS 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

RESUMO Este estudo teve por objetivo mensurar a percepção de maturidade em 

gerenciamento de projetos dos gestores das secretarias estaduais do Rio 

Grande do Norte...  

AUTOR/ANO SILVA, RAFAEL RODRIGUES DA  2011 

TÍTULO ANÁLISE COMPARATIVA DE MODELOS DE MATURIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS: UMA CONTRIBUIÇÃO AO 

ESTUDO DA MATURIDADE ORGANIZACIONAL EM SETORES DE 

ENGENHARIA 

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... 

AUTOR/ANO SOUZA, HELDER JOSE CELANI DE  2011 

TÍTULO MODELO DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

RESUMO A medição de Maturidade em Gerenciamento de Projetos é utilizada pelas 

organizações no intuito de construir condições favoráveis de sucesso em 

projetos. Os objetivos deste trabalho consistem em estruturar e analisar um 

Modelo de Avaliação de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

fundamentado em pesquisas quantitativa e qualitativa, tendo como fatores 

contribuintes a existência de um Sistema de Medição de Desempenho, de 

um Escritório de Gerenciamento de Projetos e de uma Estrutura 

Organizacional claramente definida nas organizações... 

AUTOR/ANO NETO, JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA  2011 

TÍTULO AVALIAÇÃO DE MATURIDADE NO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS EM UMA EMPRESA DE MINERAÇÃO EM MINAS 

GERAIS 

RESUMO A indústria da mineração brasileira, segundo o IBRAM - Instituto 

Brasileiro de Mineração - (2011) mostram que as mineradoras possuem 

uma capacidade de investimento de aproximadamente US$ 64,8 bilhões no 

período de 2011 a 2015. Diante deste cenário, a indústria da mineração 

precisará de uma boa gestão de projetos de forma a alcançar suas metas de 

investimento. Este trabalho teve como objetivo principal propor um 

questionário composto por pilares específicos como forma de avaliar a 

maturidade na gestão de projetos em uma empresa de mineração localizada 

no estado de Minas Gerais... 

AUTOR/ANO GUEDES, RENAN MASTRANGE  2012 
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TÍTULO PERCEPÇÃO DA MATURIDADE DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE SETORES NO BRASIL 

RESUMO O contexto global de crescente instabilidade econômica, o 

desenvolvimento das telecomunicações e a integração dos mercados 

internacionais aumentou a necessidade das organizações lidarem com um 

número cada vez maior de mudanças. Sendo os projetos os propulsores da 

mudança organizacional, concebê-los e planeja-los para atingir seus 

objetivos de maneira eficaz nesse ambiente volátil torna-se ainda mais 

desafiador... 

AUTOR/ANO CARNEIRO, KAROLINE DORO ALVES  2012 

TÍTULO MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 

ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA: ANÁLISE DAS RELAÇÕES EM 

ORGANIZAÇÕES DE SOFTWARE 

RESUMO Este trabalho tem por objetivo verificar a existência de relação entre a 

maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação empreendedora 

em um contexto de organizações de software. Para atingir o objetivo 

proposto, primeiramente a literatura relacionada à maturidade em 

gerenciamento de projetos e orientação empreendedora foi abordada... 

AUTOR/ANO JUNIOR, ELMO DE JESUS NERY  2012 

TÍTULO UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA 

DE MODELOS DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS NO BRASIL 

RESUMO O objetivo deste trabalho visa analisar os fatores que influenciam a escolha 

do modelo de maturidade em gerenciamento de projeto no Brasil... 

AUTOR/ANO BRITO, MAX LEANDRO DE ARAUJO   2012 

TÍTULO MATURIDADE DE ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS: O CASO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE. 

RESUMO A pesquisa tem por objetivo compreender o nível de maturidade do 

escritório de gerenciamento de projetos do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte. Baseia-se em um referencial teórico que 

contempla gerenciamento de projetos, escritório de gerenciamento de 

projetos e maturidade de escritório de gerenciamento de projetos... 

AUTOR/ANO SILVA, GUTENBERG DE ARAUJO  2008 

TÍTULO FATORES CONTRIBUINTES PARA A MATURIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS: UM ESTUDO EM EMPRESAS 

BRASILEIRAS 

RESUMO No ambiente complexo de negócios, caracterizado por desafios constantes, 

o gerenciamento de projetos, com sucesso, para as organizações passa a ser 

uma questão de sobrevivência. As organizações para alcançarem melhor 

desempenho, precisam ter processos de gerenciamento de projetos, 

estruturados e maduros. Os modelos de maturidade em gerenciamento de 

projetos proporcionam uma abordagem quantitativa, porém não 

apresentam os fatores contribuintes que podem impulsionar a maturidade 

em gerenciamento de projeto nas organizações... 

AUTOR/ANO FILHO, JOSÉ GILSON DE ALMEIDA TEIXEIRA   2010 
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TÍTULO MMPE-SI/TI (GOV) - MODELO DE MATURIDADE PARA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SI/TI DIRECIONADO ÀS 

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS BRASILEIRAS BASEADO 

EM MELHORES PRÁTICAS 

RESUMO Tendo em vista o dinamismo e a complexidade dos negócios, cada dia 

mais, as organizações estão buscando utilizar SI/TI mais robustos que 

facilitem o planejamento, controle e execução dos seus projetos para 

permitir transformar as estratégias em ações que possam aumentar as 

possibilidades de sucesso desses projetos. Esta tese propõe um modelo 

para avaliar o nível de maturidade do planejamento estratégico de SI/TI de 

organizações governamentais brasileiras, denominado MMPE-SI/TI 

(Gov)... 

AUTOR/ANO BARROS, RUY CARVALHO DE  2003 

TÍTULO ANÁLISE DE MATURIDADE NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO: O CASO DA CIBA 

ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. NO SITE DE CAMAÇARI 

RESUMO Esta dissertação possui dois objetivos básicos. Um deles é a comparação 

de três modelos de gerenciamento de projetos. O outro objetivo diz 

respeito a avaliação da maturidade no gerenciamento de projetos de 

tecnologia de automação com base na análise dos modelos de maturidade 

elaborados pelo OPM3 – Organizational Project Management Maturity 

Model – e por Harold Kerzner, consultor especializado da área de 

gerenciamento de projetos... 

AUTOR/ANO SOELTL, MICHEL MUSULIN  2006 

TÍTULO ANÁLISE DA MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E SEU IMPACTO NOS PROJETOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS: UM ESTUDO DE 

CASO DO SETOR AUTOMOTIVO.  

RESUMO O presente trabalho tem como objetivo mapear o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos e seu impacto nos resultados dos projetos de 

uma empresa do setor automotivo e mostrar que a falta de maturidade, gera 

falhas nos projetos, causando atrasos de lançamento, gastos excessivos e 

baixa qualidade... 

AUTOR/ANO PIETROBON, FERNANDES  2009 

TÍTULO PROPOSTA DE UM MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL 

DE MATURIDADE DE AGLOMERADOS PRODUTIVOS 

RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de criar uma proposta para 

um modelo de identificação do nível de maturidade para aglomerados 

produtivos. Esta proposta tomou como base um modelo de identificação de 

maturidade da área de projetos e adaptou-o para a realidade dos 

aglomerados produtivos com posterior validação da mesma em um 

aglomerado produtivo... 

AUTOR/ANO ABRANTES, BRANCA HORTA DE ALMEIDA   2009 

TÍTULO NÍVEL DE MATURIDADE E ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DA 

SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA. 

RESUMO Este estudo foi baseado na experiência e atuação na empresa de consultoria 

em estudos e projetos de Engenharia Sanitária e Ambiental cujo nome 

fictício, Santa Clara Engenharia Ltda. foi dado para poupar a integridade 
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da organização estudada. Os levantamentos bibliográficos realizados 

consistiram em conhecer e avaliar a metodologia em Nível de Maturidade, 

para em seguida realizar um diagnóstico da situação atual da organização e 

propor o seu plano de crescimento, partindo do Modelo MMGP-Setorial de 

autoria de Darci Prado... 

AUTOR/ANO KOLOTELO, JORGE LUCIANO GIL  2008 

TÍTULO NÍVEL DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS: 

LEVANTAMENTO NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 

RESUMO O objetivo desse trabalho foi avaliar o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos nas industrias do paraná. O processo de 

reorganização imposto pela era da economia e do conhecimento reforça a 

necessidade de novos modelos de gestão que devem ser ajustados para, 

com maior eficácia, cumprir os objetivos estratégicos... 

AUTOR/ANO MARISCO, TATIANA SILVEIRA  2009 

TÍTULO AVALIAÇÃO DA MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS: ESTUDO MULTICASO DE EMPRESAS GLOBAIS NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

RESUMO No contexto corporativo e de mercados nacional e global, muito se tem 

falado a respeito de Projetos, Gerenciamento de Projetos e sua Maturidade. 

Tais assuntos são recorrentes porque estão diretamente relacionados à 

vantagem competitiva e à sobrevivência das organizações nos mercados. 

Considerando esses dois pontos, tidos como vitais dentro da grande área da 

Administração, esse estudo pretende demonstrar a aplicação da Avaliação 

da Maturidade em Gerenciamento de Projetos seguindo o Modelo de 

Maturidade em Gerenciamento de Projetos (Prado-MMGP), idealizado por 

Darci Prado, em um setor estratégico de cada um dos dois grandes players 

globais: Usiminas, do setor siderúrgico, e CENIBRA, do setor de papel e 

celulose... 

AUTOR/ANO RAMOS, ANA FLÁVIA BATALHA  2009 

TÍTULO MEDIÇÃO DA MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS DE 

SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS: UM ESTUDO DE CASO NA 

ÁREA DE PETRÓLEO E ENERGIA 

RESUMO O presente trabalho aborda conceitos referentes à medição da maturidade 

em gerenciamento de projetos de sistema de gestão integrada, procurando 

mapear todas as estratégias de gestão de projetos adotadas no processo de 

implantação desses projetos... 

QUADRO 03 – Pesquisas acadêmicas sobre maturidade em gestão de projetos  

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

Na sequência, serão analisados os quatro principais modelos de maturidade 

utilizados pelas organizações nacionais para medir o nível de maturidade da gestão de seus 

projetos. 

 Destaque-se que a escolha desses quatro modelos se deu em função da maior 

disponibilidade de trabalhos acadêmicos e da maior abrangência da literatura sobre o tema, 

estando também consolidados na avaliação da maturidade no Brasil e no exterior.  
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  2.3.2.1 Capability Maturity Model (CMM) 

 

O CMM tem origem nos anos noventa, sendo considerado o responsável pela 

fixação do conceito de maturidade em gerenciamento de projetos. Desenvolvido pelo SEI 

(Software Engineering Institute), em sua origem o modelo foi aplicado a processos de 

desenvolvimento de software, porém sua abordagem foi gradativamente expandida para 

utilização em outros processos, tais como a capacitação de pessoas, engenharia de 

sistemas, e desenvolvimento integrado de produtos (RABECHINI, 2005). 

O modelo CMM tem sua base nos padrões de gestão da qualidade total que, por 

sua vez, assentava na qualidade dos processos a determinação da qualidade dos produtos 

desenvolvidos (VERGOPIA, 2008). 

Para o CMM, a melhoria do desempenho organizacional está relacionado à 

triangulação dos componentes pessoas, processos e tecnologia de modo a se alcançar a 

qualidade total:                                    

                                             Pessoas 

 

                                                                                                  
                                                                 Produtos e Serviços de Alta Qualidade 

                             

   

               Processos                                        Tecnologias 

FIGURA 02 – Triangulação dos componentes no CMM 

Fonte: Curtis, Hefley, Miller (1995) 

Nesta configuração, um processo é o ponto de sustentação da consolidação da 

melhoria de uma organização. Seu objetivo, portanto, é fornecer direcionamentos para o 

aperfeiçoamento dos processos da instituição no desenvolvimento, aquisição e manutenção 

de produtos e serviços.  

  A organização pode utilizar o modelo CMM para auxiliar na definição dos 

objetivos e prioridades de melhoria dos processos, fornecendo direcionamento para a 

consecução de processos estáveis, capacitados e maduros, vindo a servir como guia para a 

melhoria contínua dos processos organizacionais.  
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Descrita como um ciclo de cinco níveis distintos, a maturidade apresenta-se no 

modelo do CMM da seguinte forma: 

NÍVEL ESTÁGIO DESCRIÇÃO 

1º Inicial 

É caracterizado por um processo informal onde os 

projetos habitualmente ultrapassam os prazos e 

custos originais, seus êxitos dependem dos 

indivíduos que neles trabalham. 

2º Repetitivo 

Estabelecem-se os processos básicos de prazo, 

custo e funcionalidade. Os planos desenvolvidos 

são baseados em projetos já desenvolvidos, e, 

portanto, são mais realistas. As possibilidade de 

êxito aumenta. 

3º Definido 

É marcado pela existência de processos bem 

definidos, documentados, que são comunicados a 

toda instituição, visando melhorar o desempenho 

dos projetos. Os projetos são executados de acordo 

com esses processos bem definidos.  

4º Gerenciado 

Os processos e produtos são qualitativa e 

quantitativamente controlados, ou seja, são 

realizadas medições, visando extrair um 

entendimento acertado do projeto. 

5º Otimizado 

O modelo de maturidade é institucionalizado, 

podendo a empresa então gerar um processos de 

melhoria contínua. 

QUADRO 04 – Níveis de Maturidade no modelo CMM 

Fonte: Elaborado a partir de Rabechini (2005) 

A utilização prática do modelo CMM apresenta-se de quatro formas distintas e 

complementares: a primeira se detém a utilização do framework para identificação de 

pontos fortes e fracos da organização; a segunda corresponde à utilização por empresas 

contratantes de projetos de software para verificação da confiabilidade das empresas 

contratadas; a terceira seria a utilização por parte da gerência para buscar uma melhor 

compreensão acerca dos processos de projetos de desenvolvimento de software e a quarta 

consiste na utilização da equipe para ajudar a definir e melhorar os processos de software 

do ponto de vista técnico e tecnológico dos processos (VERGOPIA, 2008). 
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2.3.2.2 Project Management Maturity Model (PMMM) 

 

Seguindo a estruturação do CMM, Kerzner em 2006 apresentou seu modelo de 

maturidade, denominado Project Management Maturity Model – PMMM, estabelecendo 

níveis de maturidade para a organização. 

O modelo combina a estrutura e níveis de maturidade do CMM com a estrutura 

de áreas de conhecimento do PMBOK. Este modelo detalha cinco níveis de 

desenvolvimento para o alcance da excelência em gerenciamento de projetos (SILVA, 

2011): 

 

FIGURA 03 – Níveis de maturidade no PMMM 

Fonte: adaptado de Kerzner, 2001. 

Esses níveis representam graus diferentes de maturidade, e estão dispostos do 

seguinte modo (RABECHINI, 2005):  

 Nível 1 - Linguagem comum - se observa quando se reconhece a 

importância do gerenciamento de projeto na organização, sendo 

características deste nível a falta de suporte da alta gerência, ilhas de 

interesse em gerenciamento de projetos, não reconhecimento dos 

benefícios do uso do gerenciamento de projetos, decisões tomadas sem 

critérios e carência de investimento em treinamento nas gerência de 

projetos.   

 Nível 2 - Processos comuns - há na organização o uso comum de 

processo de gerenciamento de projeto, que visa repetir em outros projetos 

organizacionais, tendo esse nível como característica o apoio da gerência 

de projetos pelos diversos níveis da organização, a reutilização da 
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metodologia de projetos em casos de sucesso e o desenvolvimento de um 

currículo em gerenciamento de projetos. 

 Nível 3 - Metodologia única - a organização reconhece a 

possibilidade de se ter uma metodologia unificada para o gerenciamento 

de seus projetos, portanto, são comuns nesse nível a integração dos 

projetos em uma única metodologia, expansão e apoio da cultura de 

gerenciamento de projeto na organização, visibilidade do apoio gerencial 

e gerenciamento de projetos informal. 

 Nível 4 - Benchmarking - a metodologia utilizada na instituição é 

constantemente comparada com as práticas de gerenciamento de projetos 

desenvolvidas em outras organizações sendo característico nesse nível a 

implementação de escritório de projetos dedicado ao desenvolvimento do 

processo de gerenciamento de projetos, o benchmarking qualitativo e 

quantitativo, que poderá ser realizado em organizações similares ou não, 

desde que estejam desenvolvidas em termos de gerenciamento de 

projetos. 

 Nível 5 - Melhoria contínua - as informações apreendidas no nível 

anterior realimenta a implantação de mudanças necessárias, visando o 

melhoramento contínuo nos processos de gerenciamento dos projetos, e 

apresentando a criação de cultura de lições aprendidas, a transferência de 

conhecimento adquirido em cada projeto para outras equipes, o 

desenvolvimento de programas de treinamentos específico para gerentes 

de projeto e o entendimento de que o planejamento estratégico é um 

processo contínuo para o gerenciamento de projeto. 

Conforme o modelo PMMM, para que a organização evolua de um nível para 

outro, é necessário uma constante otimização do seu processo de gerenciamento de 

projetos, que se inicia com os conhecimentos básicos, na evolução do primeiro para o 

segundo nível; da definição de processos, do segundo para o terceiro; do controle de 

processos, do terceiro para o quarto e da melhoria dos processos, do quarto para o quinto 

nível. 

 

2.3.2.3 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 

 

O Project Management Institute - PMI em sua proposta para a avaliação de 

maturidade, Organizational Project Management Maturity Model - OPM3, adotou um 

modelo para servir de referência e que se propõe a avaliar o índice de maturidade das 

diversas organizações.  
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Tal modelo foi desenvolvido pelo PMI ao ser identificada a necessidade de um 

padrão para orientar a estratégia de evolução dos conhecimentos de gerenciamento de 

projetos nas empresas.  

A exemplo do Guia PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o 

OPM3 é baseado em boas práticas de gerenciamento de projetos e foi desenvolvido após 

um estudo que envolveu cerca de 800 gerentes de projeto em mais de 30 países, sendo a 

primeira versão desse modelo foi divulgada em dezembro de 2003 (RABECHINI, 2005). 

O diagnóstico do OPM3 se efetiva por meio de checklist para avaliar o nível de 

maturidade, apresentando os passos necessários para que as organizações avaliadas 

evoluam dentro de uma hierarquia composta por quatro níveis (OPM3, 2003). 

Desse modo, os citados checklist baseiam-se nos seguintes fatores: 

metodologias e procedimentos em gerenciamento de processos; gerenciamento de recursos 

humanos; apoio organizacional para projetos; alinhamento de projetos com estratégias e 

aprendizado organizacional. 

Para a compreensão do modelo OPM3, é determinante entender os termos, 

“organizacional” e “maturidade”, pois, o primeiro amplia a abrangência do modelo de 

gestão de projetos, saindo do contexto do projeto em si, para permear toda organização, 

passando o domínio a ser estratégico e o segundo propõe o crescimento das capacidades 

institucionais de forma sustentada ao longo do tempo, criando uma cultura que permita 

obter sucesso no gerenciamento de projetos (CARVALHO, RABECHINI, 2011). 

A figura 04 apresenta o modelo OPM3 em seus construtos (projeto, programa e 

portfólio) assim como os estágios do processo de melhoria (padronização, medição, 

controle e melhoria contínua) alinhados a estratégia de negócio da organização e devendo 

refletir as decisões tomadas no seu planejamento estratégico. 
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FIGURA 04 – Modelo de maturidade OPM3 

Fonte: adaptado de PMI (2003) 

Observa-se, que o modelo busca alinhar os projetos da organização com sua 

estratégia e baseia-se em quatro estágios e três domínios, que se cruzam matricialmente 

definindo o grau de maturidade. Os estágios definidos em ordem crescente são a 

Padronização, Medição, Controle, Melhoria Contínua, que se aplicam nos domínios de 

Projeto, Programa e Portfólio. 

Cabe ressaltar que o OPM3 não utiliza a classificação de maturidade em níveis 

como outros modelos, apresentando-o em valores percentuais. No entanto, sua constituição 

apresenta-se nos elementos conhecimento, avaliação e aperfeiçoamento, conforme figura a 

05: 

 
FIGURA 05 – Elementos do modelo de maturidade OPM3 

Fonte: adaptado de OPM3 (2003) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=opm3&source=images&cd=&cad=rja&docid=jprta8hgRUfv1M&tbnid=i0XBkiR2ra3CDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=221540&ei=jRi2UfveGsHO0QG3g4CwDA&psig=AFQjCNGfy12GnNOUCdjWE9AowZILxB7ucA&ust=1370973929104100
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=opm3&source=images&cd=&cad=rja&docid=jprta8hgRUfv1M&tbnid=i0XBkiR2ra3CDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.devmedia.com.br/space.asp?id=221540&ei=jRi2UfveGsHO0QG3g4CwDA&psig=AFQjCNGfy12GnNOUCdjWE9AowZILxB7ucA&ust=1370973929104100
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=opm3&source=images&cd=&cad=rja&docid=qovM5_ljeDHmPM&tbnid=TZmVFNjQ99L2jM:&ved=&url=http://www.onewayforward.com/training_courses/introduction_to_opm3.htm&ei=gSa2UcOOM-nC0gG_qYHYAQ&psig=AFQjCNH1r1xWxJzDffej4lYodDJe_xhA_w&ust=1370978306210394
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O conhecimento (knowledge) descreve o gerenciamento de projetos 

organizacional, a maturidade, as melhores práticas e como usar o modelo. A avaliação 

(assessment) apresenta métodos, processos e procedimentos que permitem a auto avaliação 

da maturidade organizacional e o aperfeiçoamento (improvement) fornece um processo 

para o desenvolvimento de capacidades de modo que a organização saia do atual estágio de 

maturidade para um nível maior (PRADO, 2010). 

Esse processo de conhecimento, avaliação e aperfeiçoamento funciona como 

um ciclo contínuo de entrada e realimentação, similar ao ciclo PDCA, onde se tem na 

primeira etapa a preparação para a avaliação, depois a realização da avaliação, a plano de 

melhorias, a implementação das melhorias e por fim realimentação do processo: 

FIGURA 06 – Ciclo de entrada e realimentação do OPM3 

Fonte: OPM3 (2003) 

Denota-se que o processo de maturidade em gerenciamento de projetos é 

cíclico de modo que permita criar um plano de avaliação, avaliar a organização, executar as 

atividades planejadas e realimentar o processo para o início de um novo ciclo. 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=opm3&source=images&cd=&cad=rja&docid=mh5U5x8tYNywCM&tbnid=Xl6SiMfK7f3n4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://edivansouza.blogspot.com/2011/02/opm3-conheca-o-seu-nivel-de-maturidade.html&ei=zSy2UaT3He-80QH9_4HYCw&psig=AFQjCNH1r1xWxJzDffej4lYodDJe_xhA_w&ust=1370978306210394
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=opm3&source=images&cd=&cad=rja&docid=mh5U5x8tYNywCM&tbnid=Xl6SiMfK7f3n4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://edivansouza.blogspot.com/2011/02/opm3-conheca-o-seu-nivel-de-maturidade.html&ei=zSy2UaT3He-80QH9_4HYCw&psig=AFQjCNH1r1xWxJzDffej4lYodDJe_xhA_w&ust=1370978306210394
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2.3.2.4 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projeto (Prado-MMGP) 

 

O modelo de maturidade em gerenciamento de projetos Prado-MMGP setorial 

foi motivado inicialmente por necessidades profissionais, em 2002, obtendo significativo 

sucesso no Brasil, Portugal e França.  

Em 2004, foi lançado o Prado-MMGP corporativo em parceria com Russel 

Archibal e a participação de voluntários. O modelo setorial deve ser aplicado a setores 

isolados de uma organização e o modelo corporativo a uma avaliação global do 

gerenciamento de projetos em uma instituição, devendo o setor corporativo ou estratégico 

participar do processo de respostas da pesquisa. 

Conforme Nascimento (2011), o modelo Prado-MMGP assemelha-se aos 

principais modelos de avaliação de maturidade, tais como o OPM3 e o PMMM, pois sua 

estrutura também se dá em níveis, entretanto, ele apresenta uma maior versatilidade e 

simplicidade de utilização, visto ter sido desenvolvido levando em consideração a realidade 

de empresas privadas, públicas e do terceiro setor no Brasil. 

O modelo Prado-MMGP, além de ser utilizado para a pesquisa periódica do 

nível de maturidade em gerenciamento de projetos em organizações no Brasil, tem sido 

utilizado em pesquisas acadêmicas nacionais em nível de pós-graduação, conforme quadro 

05: 

TÍTULO AUTOR DOCUMENTO ANO 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE 

MATURIDADE 

ORGANIZACIONAL PARA 

AÇÃO ERGONÔMICA 

GUIZZE, Carmen 

Lúcia Campos 
Tese de Doutorado 2011 

PERCEPÇÕES DE MATURIDADE 

EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS À LUZ DA NOVA 

GESTÃO PÚBLICA: Uma 

investigação com gestores das 

Secretaria Estaduais do Rio Grande 

do Norte 

NASCIMENTO, 

Thiago Cavalcante 

Dissertação de 

Mestrado 
2011 

ANÁLISE COMPARATIVA DE 

MODELOS DE MATURIDADE 

EM GERENCIAMENTO DE 

SILVA, Rafael 

Rodrigues da 

Dissertação de 

Mestrado 
2011 
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PROJETOS: Uma contribuição ao 

estudo da maturidade organizacional 

em setores de engenharia 

MEDIÇÃO DA MATURIDADE 

EM GESTÃO DE PROJETOS DE 

SISTEMAS DE GESTÃO 

INTEGRADA: um estudo de caso na 

área de petróleo e energia 

RAMOS, Ana Flávia 

Batalha 

Dissertação de 

Mestrado 
2009 

PROPOSTA DE UM MODELO 

PARA IDENTIFICAÇÃO DO 

NÍVEL DE MATURIDADE DE 

AGLOMERADOS PRODUTIVOS 

PIETROBON, 

Fernandes 

Dissertação de 

Mestrado 
2009 

NÍVEL DE MATURIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS: levantamento nas 

industriais do estado do Paraná 

KOLOTELO, Jorge 

Luciano Gil 

Dissertação de 

Mestrado 
2008 

QUADRO 05 – Método Prado-MMGP e sua utilização em pesquisas acadêmicas  

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

O modelo tem como vantagem a possibilidade de se realizar comparações 

diversas, inclusive por tipo de organização, permitindo, então, o benchmarks com 

organizações governamentais da administração direta, o qual muito auxiliará na avaliação 

do posicionamento da organização pesquisada. 

Também é importante destacar que o modelo Prado-MMGP foi desenvolvido 

para possibilitar o estabelecimento de um plano de crescimento da maturidade na 

instituição e levou em consideração, no seu desenvolvimento, aspectos do guia PMBOK e 

do Referencial Brasileiro de Competência em Gerenciamento de Projetos (RBC). 

O mencionado modelo, pontua Prado (2010), utiliza-se das seguintes 

premissas: ser pequeno (apenas 40 questões); ser simples de usar; ser confiável; fornecer 

resultados coerentes; 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; conquistar adeptos no Brasil para o assunto maturidade, e poder 

ser utilizado no estabelecimento de um plano de crescimento. 

O modelo estrutura-se em cinco níveis e seis dimensões, contemplando 

estratégias, processos, pessoas, tecnologia e ferramentas, sendo aderente à terminologia 

utilizada no PMBOK (PMI) e no ICB (IPMA) (PRADO, 2010). 
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As seis dimensões estão presentes em cada nível de maturidade, 

desenvolvendo-se ao alcance de cada nível, e apresentando-se da seguinte forma: 

competência técnica (gerenciamento de projetos e outras) e competência contextual; uso 

prático de metodologia; informatização; estrutura organizacional; alinhamento com os 

negócios da organização (alinhamento estratégico) e competência comportamental. 

A competência técnica diz respeito ao conhecimento em gerenciamento de 

projetos na instituição e está difundida em diversos modelos existentes de boas práticas de 

gerenciamento de projeto, como por exemplo, o PMBOK (PMI): 

 
FIGURA 07 – Modelo de boas práticas de gerenciamento de projetos 

Fonte: Adaptado do PMBOK (PMI) 

A competência contextual diz respeito ao conhecimento do negócio e da 

organização pelos envolvidos no gerenciamento dos projetos, pois, sem conhecer 

profundamente a estrutura de negócio e a instituição, a evolução do gerenciamento de 

projetos fica comprometida. 

Todavia, as competências técnica e contextual devem ser maiores em áreas 

específicas do gerenciamento de projetos, como por exemplo a equipe do escritório de 

projetos (que deve conhecer profundamente todos os aspectos teóricos, métodos e 

ferramentas), os gerentes de projetos (que devem ter sólido conhecimento técnico na sua 

área de atuação, além de um bom conhecimento em gestão de projetos), a alta gerência 

(que necessita de conhecimento macro sobre o negócio da instituição, com uma visão 
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ampla e estratégica) e os demais envolvidos (que necessitam de um conhecimento genérico 

sobre o tema) (PRADO, 2010). 

O uso prático de metodologia em gerenciamento de projetos se refere ao 

caminho seguido para aplicação do métoto, das técnicas e das ferramentas, devendo a 

organização utilizar uma única metodologia em seu processo de gestão de projetos. 

A informatização, possuir um sistema informatizado de acompanhamento e 

controle dos projetos, é essencial para o alcance de níveis de maturidade, pois são 

ferramentas indispensáveis para o planejamento, a execução e o controle dos projetos, 

facilitando a gestão de todas as fases. 

Uma adequada estrutura organizacional, por exemplo a departamentalização 

matricial, onde equipes formadas por profissionais de diversas especialidades, são reunidas 

com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias, faz-se imprescindível 

para a maximização dos  resultados e a minimização dos conflitos internos. 

O alinhamento estratégico, onde os projetos desenvolvido na organização 

devem caminhar de acordo com os objetivos traçados no planejamento estratégico, é 

fundamental para o desenvolvimento contínuo dos negócios da organização. 

Por fim, as competências comportamentais, pois é o comprometimento e 

motivação das pessoas envolvidas que definem o sucesso ou fracasso do projeto, assim, os 

problemas relacionados à gestão de pessoas podem geram inúmeros conflitos e afetar o 

desenvolvimento de todo o projeto.    

As dimensões de maturidade são apresentadas por Prado (2010) na forma de 

um templo (figura 08) agrupando as relacionadas à competência em uma única referência, 

reitere-se que essas dimensões estão presentes em todos os níveis de maturidade: 
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FIGURA 08 – As dimensões do modelo Prado-MMGP  

Fonte: Prado (2010) 

Quanto aos níveis de maturidade apresentados no modelo Prado-MMGP, 

identificam-se cinco níveis: inicial ou embrionário, conhecido, padronizado, gerenciado, 

otimizado. 

O nível inicial, primeiro nível na escala de maturidade, representa um cenário 

em que a organização não despertou para o gerenciamento de projetos, não se observando 

qualquer esforço institucional para implementação de gerenciamento dos seus projetos.  

Nesse nível, o conhecimento em gerenciamento de projetos dos principais 

envolvidos não é uniforme, a organização não possui uma metodologia e utiliza métodos, 

ferramentas e técnicas isoladas ou incompletas, inexiste estrutura organizacional, está 

repleta de problemas de relacionamento interpessoal e seus projetos estão em completo 

desalinhamento com os negócios da organização (PRADO, 2010). 

No segundo nível, a organização já apresenta um esforço coordenado no 

sentido de criar uma linguagem comum para o gerenciamento de projetos alinhando-a às 

tendências mundiais de gerenciamento de projetos, adequando essa linguagem ao tipo de 

empresa, pois uma empresa do segmento de informática, por exemplo, utilizará uma 

terminologia diversa em relação a uma organização de gestão de recursos humanos. 

Neste nível, são comuns iniciativas isoladas a utilizar recursos corretos de 

gerenciamento, sem, entretanto, apresentar um padrão geral que abranja toda organização, 
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além do mais, a iniciativa parte de pessoas isoladas e há dificuldades de interagir com as 

diversas interfaces dos respectivos projetos (PRADO, 2010). 

No terceiro nível de maturidade, se observa a implementação de um modelo 

padronizado no gerenciamento dos projetos, em que os envolvidos recebem treinamento no 

modelo padronizado, a metodologia e informatização são usadas por todos os envolvidos 

há pelo menos um ano, a estrutura organizacional esta implantada também há pelo menos 

um ano, o alinhamento com os negócios da organização e a padronização dos processos 

permeiam os programas e projetos organizacionais e se avança nas competências técnicas, 

contextuais e comportamentais (PRADO, 2010).    

No quarto nível de maturidade, as ações iniciadas no terceiro nível são 

consolidadas, se pratica de forma eficiente e eficaz o modelo implementado no terceiro 

nível (estrutura organizacional, metodologia, informatização e alinhamento estratégico). 

Assim, neste nível, intensifica-se a prática permanente de melhoria contínua por meio do 

controle e medição dos aspectos do modelo implementado, além disso, estimula-se a visita 

a organizações que apresentam aspectos consolidados de gerenciamento de projetos, 

benchmarking, (PRADO, 2010). 

Os benefícios desse nível são o alto nível de sucesso dos projetos, a 

organização passa a visualizar claramente os benefícios para o atingimento de suas metas, 

surge um clima positivo e otimista entre os envolvidos no gerenciamento, começa a haver 

uma disposição para assumir projetos de alto risco e se percebe um menor nível de conflito 

e um ambiente mais harmonioso entre os diferentes setores envolvidos nos projetos 

(PRADO, 2010). 

No quinto e último nível de maturidade, as ações e atividades iniciadas nos 

níveis anteriores atingem a excelência em prazo, custo e qualidade e os modelo de 

gerenciamento de projetos são otimizados; a cultura de gerenciamento encontra-se 

amplamente disseminada e praticada no dia-a-dia; os gerentes de projetos, portfólio e 

programas são altamente competentes; se faz uso rotineiro, eficiente e eficaz da 

metodologia de gerenciamento de projetos; percebe-se harmonia e produtividade nos 

relacionamentos humanos; a estrutura organizacional é adequada, enfim, se tem um total 

alinhamento com os negócios e são removidos ou minimização os principais obstáculos 

para o sucesso dos projetos (PRADO, 2010).    
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Neste nível consolida-se o quarto nível de maturidade, apresentando como 

características o alto grau de sucesso no gerenciamento de projetos, a disposição para 

assumir projetos de alto risco e passa a organização a ser vista como benchmarking. 

Prado (2010), apresenta elucidativo resumo das principais características do seu 

modelo de maturidade, conforme quadro 06: 

NÍVEL 
RESUMO DAS 

CARACTERÍSTICAS 
CENÁRIO TÍPICO 

ASPECTO 

BÁSICO 

ÍNDICE DE 

SUCESSO 

1 

Nenhuma iniciativa 

organizacional; 

Iniciativas pessoais isoladas; 

Resistências a alteração das 

práticas existentes. 

Gerenciamento de 

projetos de forma 

isolada, intuitiva e 

individual. 

Desalinham

ento total 
Baixo 

2 

Treinamento básico de 

gerenciamento para os principais 

envolvidos com gerenciamento de 

projetos; 

Estabelecimento de uma 

linguagem comum. 

Gerenciamento de 

projetos de forma 

isolada, não 

padronizada e não 

disciplinada, mas com 

maior nível de 

qualidade. 

Difusão de 

conhecime

nto 

Alguma 

melhoria 

 

3 

Mapeamento dos processos, 

desde o planejamento estratégico; 

Metodologia desenvolvida, 

implantada e em uso; 

Informatização de partes da 

metodologia em uso; 

Estrutura organizacional 

implantada; 

Iniciativas para alinhamento 

estratégico. 

Gerenciamento de 

carteira de projeto de 

forma agrupada, 

disciplinada e 

padronizada; 

Escritório de 

gerenciamento (EGP) 

de projeto 

participando 

ativamente do 

planejamento e 

controle dos projetos; 

Gerentes de projetos 

utilizando 

corretamente os 

padrões, mas com 

forte dependência do 

EGP; 

Criado e padronizado 

a carreira para os 

profissionais do 

assunto. 

 

Existência 

de padrões 

Melhoria 

significativa 

4 
Consolidação de competências 

técnicas comportamentais e 

Gerenciamento de 

múltiplos projetos de 

Os padrões 

são 

Provavelmen

te acima de 
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contextuais; 

Consolidação do alinhamento 

com o negócio da organização; 

Identificação e eliminação de 

causas de desvio de metas; 

Metodologia e informatização 

aperfeiçoada, estabilizada e em 

uso; 

Relacionamentos humanos 

harmônicos e eficientes; 

Comparação com benchmarking. 

forma muito eficiente; 

Gerentes de projetos 

com mais autonomia; 

Interação com área 

estratégica, permitindo 

foco nos resultados 

dos projetos, tal como 

retorno do 

investimento, etc., 

permitindo tornar o 

assunto altamente 

importante para o 

sucesso da 

organização. 

eficientes e 

dão 

resultados 

80% 

 

 

 

5 

Otimização dos processos de 

prazos custos, escopo e qualidade; 

Grande experiência em 

gerenciamento de projetos; 

Capacidade de assumir riscos; 

Preparo par um novo ciclo de 

mudanças 

Gerenciamento da 

carteira de projetos de 

forma otimizada; 

Gerentes de projetos 

altamente competentes 

e com grande 

autonomia. 

Otimização 

dos padrões 

Próxima a 

100% 

QUADRO 06 – Características do modelo Prado-MMGP 

Fonte: Modelo Prado-MMGP (2010) 

Os níveis de maturidade guarda relação direta com as dimensões de 

maturidade, visto que em cada nível de maturidade apresentam um grau de 

desenvolvimento na organização, esta relação fica evidente no quadro 07: 

Nível de 

Maturidade 

Dimensão da Maturidade 

Competênci

a Técnica e 

Contextual 

Metodologia Informatização 

Estrutura 

organiza

cional 

Alinhamen

to 

Estratégico 

Competê

ncia 

Comport

amental 

1 Inicial Dispersa Não há Dispersa 
Dispersa/

Não há 

Desconhec

ido 

Boa 

vontade 

2 Conhecido Básica 

Fala-se 

sobre o 

assunto 

Software para 

tempo 

Nomeia-

se um 

responsá

vel 

Fala-se 

sobre o 

assunto 

Algum 

avanço 

3 Padronizado 
Significativ

o avanço 

Padronizado 

e em uso 

Padronizado e 

em uso 

Padroniz

ada e em 

uso 

Significati

vo avanço 

Mais 

avanço 
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4 Gerenciado 
Muito 

avançada 

Aperfeiçoad

a, 

estabilizada 

e em uso 

Aperfeiçoado, 

estabilizado e 

em uso 

Aperfeiç

oada, 

estabiliza

da e em 

uso 

alinhado 
Forte 

avanço 

5 Otimizado Otimizada 
Otimizada e 

em uso 

Otimizado e em 

uso 

Otimizad

a e em 

uso 

otimizado Maduro 

QUADRO 07 – Nível e dimensão de maturidade 

Fonte: Modelo Prado-MMGP (2010) 

 

2.3.3 Avaliação e definição do modelo a ser aplicado 

 

Para analisar a maturidade na organização pesquisada, foram avaliados os 

principais modelos propostas, o CMM, o PMMM, o OPM3 e o Prado-MMGP, com base na 

utilização do modelo em trabalhos acadêmicos anteriores, na facilidade de acesso a 

ferramenta de aplicação e na avaliação dos resultados, entre outros aspectos. Assim, o 

quadro 08 apresenta os critérios para escolha do modelo de avaliação da maturidade:  

ELEMENTOS MODELOS 

Domínio 
Âmbito 

observado 

Atributos (o modelo deverá ter a 

capacidade de reconhecer...) 

C 

M 

M 

P 

M 

M 

M 

O 

P 

M 

3 

M 

M 

G 

P 

Endógeno 

e 

Exógeno 

Estratégico 

Formas de tomada de decisão, 

posicionamento estratégico e tratamento 

de portfólio e programas 

1 2 3 3 

Exógeno Usabilidade 

Facilidade de acesso ao modelo, 

propriedade intelectual, idioma, baixa 

complexidade, quantidade de questões, 

não necessidade de aquisições de 

softwares específicos, facilidade de 

cálculo, questões relacionadas ao tempo 

2 2 1 3 

Exógeno Referenciais 

Referências internacionais disponíveis 

(privada ou pública) como padrão de 

melhores práticas. Não favorecimento por 

referenciais privativas 

1 1 1 2 

Exógeno Aceitação 
Aceitação da comunidade internacional do 

modelo 
3 2 3 1 

Endógeno Benchmark 

Medições inter e intraempresa (entre áreas 

focais, unidade áreas ou departamentos). 

Acesso para comparação de valores 

1 2 2 3 
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históricos. 

Endógeno 
Estrutura 

Organizacional 

O capital Organizacional, de inovação e 

de Processo de negócio e operação 
3 2 3 2 

Endógeno Competências 

Formas de promoção do conhecimento e 

habilidades e atitudes dos empregados em 

realizar tarefas e aspectos de crescimento 

e amadurecimento do Gerente de projetos 

1 2 2 3 

Endógeno 
Melhoria 

contínua 

Aspectos que a gestão utilizada adote 

práticas de melhoria e métricas 
3 3 3 3 

Total 15 16 18 20 

QUADRO 08 – Critérios para escolha do modelo de maturidade 

Fonte: Adaptado de Kolotelo (2008) 

Os critérios utilizados foram: domínio à organização (exógeno e endógeno); 

âmbito e atributos. Quanto mais aderência do atributo ao modelo, maior sua nota. A 

seguinte escala de aderência é proposta e apresentada: 0=inexistência de aderência; 

1=baixa aderência; 2=aderência média; 3=aderência alta. O somatório desta pontuação 

serviu de base para definição do modelo de maturidade a ser aplicado (KOLOTELO, 

2008). 

Portanto, quanto ao modelo de maturidade a ser utilizado, o Prado-MMGP foi o 

que melhor pontuação obteve com base nos critérios acima definidos, além do que a 

possibilidade de se utilizar a plataforma disponibilizada no site www.maturitysearch.com 

facilita a proposta avaliação da maturidade e possibilita acesso ao resultado de outras 

avaliações, que podem ser utilizadas para eventuais comparações.   
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3  METODOLOGIA 

 

A pesquisa para ser considerada científica deve ser desenvolvida por meio de 

um procedimento formal, conforme aponta Severino (2002), estando bem caracterizada a 

natureza do problema, o autor deve anunciar o tipo de pesquisa que desenvolverá.  

Nesta trilha, o presente capítulo apresentará os procedimentos metodológicos 

empregados para o alcance dos objetivos propostos, de modo a apresentar a caracterização 

do estudo, sua população e amostra, os procedimentos de coleta e análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

A racionalidade humana tende a classificar e sistematizar o conhecimento de 

modo a proporcionar uma melhor organização e entendimento dos fatos. Desse modo a 

pesquisa acadêmica pode ser classificada de diversas formas, conforme define Gil (2010, p. 

25-26): 

As pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Mas para 

que esta classificação seja coerente, é necessário definir previamente o 

critério adotado para classificação. Assim é possível estabelecer múltiplos 

sistemas de classificação e defini-las segundo a área do conhecimento, a 

finalidade, o nível de explicação e os métodos adotados. 

Baseando-se nesta classificação o presente estudo pode ser classificado, 

segundo a área de conhecimento, em uma pesquisa desenvolvida no campo das ciências 

sociais aplicadas, visto tratar-se de uma investigação que procura analisar um fato social 

aplicado a uma organização. 

No tocante à finalidade podem-se classificar as pesquisar em duas grandes 

categorias: a pesquisa básica que reúne estudos com propósito de preencher lacunas no 

conhecimento e a pesquisa aplicada que abrange estudos aplicados com a finalidade de 

solucionar problemas identificados no meio social em que os pesquisadores vivem (GIL, 

2010).  
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Assim, considerando que a presente pesquisa busca reunir conhecimentos para 

aplicação em uma situação específica, pode-se classificá-la como pesquisa aplicada. 

Quanto ao nível de explicação, ou seja, segundo os objetivos mais gerais, as 

investigações podem ser exploratória, (aquela realizada em áreas em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado) ou descritivas (a que tem como objetivo expor 

características de determinada população ou determinado fenômeno) (VERGARA, 2013).  

Nesta perspectiva, a presente pesquisa é classificada como descritiva, visto que 

analisará colecionamentos de dados em padrões previamente estabelecidos, que embora 

sirva de base para explicação do fato observado, não tem a pretensão de explicá-lo.    

No que diz respeito aos métodos empregados na obtenção, análise e 

interpretação dos dados, às pesquisas podem ser classificadas, considerando a natureza 

desses dados, em quantitativas e qualitativas. Neste sentido, Marconi e Lakatos (2009. p. 

269) lecionam: 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 

instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 

dados. No método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras 

amplas e informações numéricas, enquanto que no qualitativo as amostras 

são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os 

instrumentos de coleta não são estruturados.  

Destarte, a pretendida pesquisa empregará na obtenção, análise e interpretação 

dos dados o método quantitativo, coletados em pesquisa de campo e com um grau não 

experimental de controle das variáveis. 

 Enfatize-se que os ambientes, os métodos e as técnicas utilizados para a coleta 

e análise dos dados são muito diversificados. Então torna-se interessante classificar as 

pesquisas segundo o seu delineamento, pois é ele quem expressa tanto a ideia de modelo 

quanto a de plano da pesquisa, porém existem muitos delineamentos de pesquisa, não 

podendo ser considerado exaustivo nenhum sistema de classificação, visto a probabilidade 

de se encontrar alguma pesquisa que não se enquadre em nenhuma das categorias 

propostas (GIL, 2010). 

Considerando essas observações, Gil (2010, p. 29) reforça que “o sistema por 

ele adotado leva em consideração o ambiente da pesquisa, a abordagem teórica e as 

técnicas de coleta e análise de dados”.  
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Dessa forma, são apresentados os seguintes delineamentos de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, ensaio clínico, estudo 

caso-controle, estudo de corte, levantamento de campo (survey), estudo de caso, pesquisa 

etnográfica, pesquisa fenomenológica, teoria fundamentada nos dados (grounded theory), 

pesquisa ação e pesquisa participante (GIL, 2010). 

Para a consecução da presente pesquisa foi utilizado o procedimento técnico do 

levantamento, por esta envolver questões de quantificação e definição de nível. 

A mencionada forma de delineamento de pesquisa, afirma Gil (2010), 

desenvolve-se ao longo de várias etapas, definidas de modo geral na seguinte sequência: 

especificação dos objetivos, operacionalização dos conceitos e variáveis, elaboração do 

instrumento de coleta de dados, pré-teste do instrumento, seleção da amostra, coleta e 

verificação dos dados e redação do relatório. 

Portanto, o presente estudo pode ser classificado como aplicado a área de 

ciências sociais, sob a finalidade de pesquisa aplicada e com objetivo descritivo; ademais, 

ele adota o método quantitativo e, considerando o seu delineamento, utiliza o procedimento 

técnico do levantamento. 

 

3.2 População e amostra 

 

Na definição da população e da amostra da pesquisa é importante, inicialmente, 

definir o que significa cada um destes termos, para um melhor desenvolvimento do tema. 

Nestes termos, população é o conjunto de elementos que apresenta as 

características que serão objeto de estudo; e a amostra é a parte da população escolhida 

com base em algum critério de representatividade (VERGARA, 2013). 

Por sua vez, as amostras podem ser probabilísticas e não probabilísticas. No 

primeiro caso, cada elemento da população tem igual chance de ser selecionado, pois o 

método baseia-se em procedimentos estatísticos; no segundo, a seleção ocorre por meio de 

julgamento pessoal do pesquisador e pode ser por acessibilidade (aí os elementos são 

selecionados pela facilidade de acesso a eles ou por tipicidade – onde a seleção recai sobre 
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os elementos que o pesquisador considera representativo da população alvo) (VERGARA, 

2013). 

A Secretaria de Tributação é órgão da administração direta do Estado do Rio 

Grande do Norte, composta por 26 setores divididas entre Coordenadorias, 

Subcoordenadorias, URT’s, Unidades de Apoio e Direção Superior.  

O atual quadro funcional da Secretaria de Tributação é formado por 966 

servidores, dos quais 629 do sexo feminino e 337 do sexo masculino. Da totalidade dos 

servidores, 464 são auditores fiscais, que possuem competência para fiscalização a 

arrecadação de tributos e 502 são técnicos, que atual no apoio, sem competência para 

fiscalizar tributos.  

A pesquisa foi aplicada nos meses de novembro e dezembro de 2013 e a análise 

dos dados se deu nesse mesmo período. 

No caso em estudo, a população constituiu-se pelos coordenadores, 

subcoordenadores e diretores das URT’s, no âmbito da Secretaria de Tributação do Rio 

Grande do Norte, conforme quadro 09: 

SETORES 
QUANTIDADE 

NO ÓRGÃO 

QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 

QUESTIONÁRIOS 

DEVOLVIDOS 

Diretorias 7 7 7 

Subcoordenadorias 7 7 7 

Coordenadorias 10 10 9 

QUADRO 09 – Distribuição e devolução dos questionários da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

A seleção das fontes de pesquisa ocorrereu por amostra não probabilística, ou 

seja, pelo critério de conveniência do pesquisador. 

 Esta escolha se baseou no conhecimento empírico do pesquisador (quanto ao 

grupo responsável pelo gerenciamento de projetos na organização) e na acessibilidade a 

esse mesmo grupo (visto o exercício de cargo de gerência no órgão por mais de quatro 

anos). 
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3.3 Instrumento e processo de coleta dos dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário de avaliação do 

Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos Prado-MMGP (disponibilizado no 

site www.maturitysearch.com) acrescido de questões para avaliação do perfil dos gestores 

da Secretaria de Tributação. 

O questionário proposto no modelo é composto de quarenta questões 

(segmentadas em quatro blocos) que avaliam a maturidade da organização em 

gerenciamento de projetos a partir do segundo nível. 

As primeiras trinta questões apresentam enunciados com escala de pontuação 

de 5 a 0 – a qual concebe cenários em que a organização encontra-se completamente 

aderente ao enunciado da questão, até o cenário em que nada havia sido feito em relação ao 

enunciado do questionamento. 

As últimas dez questões do modelo seguem uma estrutura diversa, visto 

permitirem apenas duas alternativas de respostas, visando, tais questões, saber se alguns 

aspectos do gerenciamento de projetos já se encontram consolidados na organização, não 

permitindo, portanto, um posicionamento intermediário em relação à adoção das 

ferramentas. 

No tocante às seis dimensões do modelo, a distribuição das questões no 

instrumento de pesquisa que avaliam o grau de aderência estão assim distribuídas (quadro 

10): 

DIMENSÕES QUESTÕES NO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Competência Técnica e Contextual 1; 2; 3; 4; ;5 ;6; 7; 8; 9; 10; 28; 29; 34; 37 

Metodologia 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 31; 32; 34; 

38 

Informatização 10; 12; 13; 23; 24; 39 

Estrutura Organizacional 9; 15; 16; 17; 22; 25; 26; 27; 29; 33; 34; 36; 37; 38 

Alinhamento Estratégico 13; 22; 27; 30; 34; 40 

Competência Comportamental 25; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 38 

QUADRO 10 – Distribuição das questões nas dimensões 

Fonte: adaptado de Prado (2010) 

Assim, o instrumento de coleta de dados, baseando-se nesse modelo, foi 

composto por dois blocos de questões, o bloco I elaborado por questões que visam 
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averiguar o perfil dos gestores; e o bloco II constituído pelas questões apresentadas no 

modelo Prado-MMGP, ressalte-se que as questões do bloco II foram apresentadas em 

sequencia de 1 a 40, porém se mantendo na mesma ordem do modelo Prado-MMGP.  

 

3.4 Análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizado por meio de sistema disponibilizado no site 

www.maturitysearch.com, desenvolvido para avaliar a maturidade em gerenciamento de 

projetos pelo modelo Prado-MMGP, que consiste em atribuir pontuação para cada 

alternativa do questionário, tendo as opções os valores apresentados no quadro 11: 

Opção A B C D E 

Valor 10 7 4 2 0 

QUADRO 11 – Pontuação nas alternativas do instrumento de pesquisa 

Fonte: Prado (2010) 

As cinco alternativas correspondem aos diferentes estágios de maturidade que o 

órgão se encontra em relação à pergunta formulada. Por exemplo, se na pergunta 1 do 

instrumento de pesquisa o respondente assinalar a alternativa “a” significa que o estágio de 

maturidade em relação aquele tópico é máximo; do contrário, caso assinale a alternativa 

“e”, o estágio de maturidade é o mínimo. 

Assim, com base em todas as respostas do questionário, foram avaliadas a 

aderência aos níveis de maturidade, a aderência às dimensões e a avaliação final da 

maturidade em gerenciamento de projetos. 

A aderência aos níveis de maturidade reflete o quanto a organização se 

posiciona nos requisitos daquele nível, podendo a mesma ser aderente aos diversos níveis 

de maturidade e devendo o conceito percentual de aderência ser utilizado em conjunto com 

a avaliação final de maturidade.  

Portanto, os pontos obtidos em cada nível devem ser interpretados da seguinte 

forma (quadro 12): 

PONTOS OBTIDOS ADERÊNCIA AO NÍVEL 

Até 20 Aderência fraca 

Entre 21 e 40 Aderência regular 
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Entre 41 e 70 Aderência boa 

Entre 71 e 90 Aderência ótima 

Acima de 90 Aderência total 

QUADRO 12 – Pontuação e aderência ao nível 

Fonte: Adaptado de Prado (2010) 

No tocante a aderência às seis dimensões apresentadas pelo modelo, Prado 

(2010), reitera que de maneira semelhante à aderência aos níveis, devem se interpretar os 

valores obtidos para cada dimensão, da seguinte forma (quadro 13): 

PERCENTIAL DE ADERENCIA (%) ADERÊNCIA AO NÍVEL 

Até 20 Aderência fraca 

Entre 21 e 40 Aderência regular 

Entre 41 e 70 Aderência boa 

Entre 71 e 90 Aderência ótima 

Acima de 90 Aderência total 

QUADRO 13 – Pontuação e aderência as dimensões 

Fonte: Adaptado de Prado (2010) 

Por fim, a Avaliação Final da Maturidade (AFM) é obtida pela seguinte 

formula: 

AFM= (100+total de pontos) /100 

 

Conforme Prado (2010), a AFM é uma média entre os percentuais de aderência 

aos diversos níveis, por exemplo, uma organização cuja AFM é próxima de 2 apresenta 

uma aderência boa ou ótima ao nível 2.  

Os valores obtidos na avaliação final de maturidade devem ser interpretados da 

seguinte forma (quadro 14): 

AFM MATURIDADE 

Até 1,60 Muito fraca 

Entre 1,60 e 2,60 Fraca 

Entre 2,60 e 3,20 Regular 

Entre 3,20 e 4,00 Boa 

Entre 4,00 e 4,60 Ótima 

Acima de 4,60 Excelente 

QUADRO 14 – Pontuação final e nível de maturidade 

Fonte: Adaptado de Prado (2010) 

Além das avaliações de maturidade foram também realizadas comparações 

com organização do mesmo tipo, estas avaliações podem ser obtidas por meio do site 
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www.maturitysearch.com onde se apresenta pesquisa de avaliação de maturidade 

periodicamente.  

Por meio dos dados obtidos na pesquisa, foi possível comparar o nível de 

maturidade entre os diversos setores da Secretaria de Tributação. 

Quanto ao processo de caracterização do perfil dos gestores, avaliado pelo 

bloco I do instrumento de pesquisa, permitiu, além da avaliação sócio demográfica, 

analisar-se a experiência profissional, o tempo de serviço no setor público, e o tempo de 

ocupação em cargo gerencial.   
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente seção dedica-se a descrição e análise dos resultados da pesquisa de 

campo, inferindo-se constatações relevantes e diretamente relacionadas às ideias que 

fundamentam a investigação. 

Como exposto anteriormente, o campo empírico da pesquisa foi a Secretaria de 

Tributação do Rio Grande do Norte, em cujo âmbito foi aplicado o modelo de análise da 

maturidade em gestão de projetos Prado-MMGP.    

O questionário de pesquisa foi aplicado ao corpo de coordenadores, 

subcoordenadores e diretores das URT’s da Secretaria de Tributação, pois objetivava-se 

que o respondente tivesse conhecimento do setor que gerência. 

Os resultados serão apresentados nos cinco tópicos a seguir, sendo que a 

subseção inicial delineia o perfil dos coordenadores, subcoordenadores e diretores da 

Secretaria de Tributação. 

Na sequência, apresenta-se uma visão geral da pesquisa da maturidade no 

gerenciamento de projetos, de modo a apresentar os resultados e suas análises individuais, 

por setores, e a avaliação global da instituição. 

O tópico seguinte analisa a maturidade da gestão de projetos nas Unidades 

Regionais de Tributação – URT’s, setores que gerenciam os projetos na Secretaria de 

Tributação em sua fase de efetiva execução; na continuação avalia o nível de maturidade 

da gestão dos projetos desenvolvidos pelas Subcoordenadorias,  setores de coordenação e 

execução e posteriormente, analisa a maturidade da gestão de projetos nas Coordenadorias, 

setores incumbidos de planejar, coordenar e em alguns casos executar os projetos do órgão, 

caracterizando-se como gerência de subordinação direta ao Secretário de Tributação. 

Por fim, considerando toda a análise dos setores que compõem a estrutura do 

órgão pesquisado, avalia-se o nível de gerenciamento de projetos na Secretaria de 

Tributação, como um todo. 
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4.1 Perfil de gestores da Secretaria de Tributação 

 

O perfil dos gestores foi analisado em dez questões que avaliaram dados sócio 

demográficos, experiência profissional no setor público, conhecimento em gestão de 

projetos e em planejamento estratégico, entre outros. O objetivo foi avaliar o perfil dos 

gestores que efetivamente gerenciam os projetos na Secretaria de Tributação. 

A definição utilizada para os projetos, nesta análise, foi a de ser um 

empreendimento temporário, com recursos específicos, com começo meio e fim 

delineados, objetivando a criação de um produto, serviço ou resultado (PMBOK,2008; 

PRADO, 2010). 

No tocante ao gênero dos gerentes pesquisados os resultados são apresentados 

no gráfico 01: 

 
GRÁFICO 01 – Gênero dos Gestores por função na Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Verifica-se, que a ampla maioria dos gerentes das Coordenadorias, 

Subcoordenadorias e Diretorias da Secretaria de Tributação são do gênero masculino, em 

torno de 83% (oitenta e três por cento) do total. 

Percebe-se que os diretores das URT’s são todos do gênero masculino e o 

cargo que apresenta um percentual mais significativo de mulheres é o de coordenador, 33% 

pertence ao gênero feminino. 
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No tocante a faixa etária, verifica-se uma média geral de 49 anos, não 

possuindo, a instituição, gerente com menos de 30 anos, conforme gráfico 02: 

 
GRÁFICO 02 – Faixa Etária dos Gestores da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Constata-se portanto, que a acupação dos cargos na estrutura do órgão não 

obedece uma lógica de idade, pois a função de coordenador, hierarquicamente superior, é a 

que apresenta a menor média de idade. 

Também  se nota que 52% dos gerentes encontram-se na faixa etária dos 41 a 

50 anos; por outro lado, apenas 4% dos gerentes possuem mais de 61 anos. 

Em se tratando da formação acadêmica dos gestores, observa-se que quase 

todos apresentam formação em nível supeior, exceto um 4% dos gerentes possuem 

formação superior incompleta, como se verifica no gráfico 03. 
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GRÁFICO 03 – Escolaridade dos Gestores da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Quanto ao grau de escolaridade dos gestores pesquisados, ressalte-se que mais 

da metade dos gestores são especialistas e quase quarenta por cento possuem nível 

superior. Portanto, o nível de gerenciamento da Secretaria de Tributação, no tocante à 

formação acadêmica, é satisfatório, devendo-se esse fato a exiência, a partir de 1998, de 

formação superior para o ingresso no cargo de auditor fiscal - o que tem contribuido para a 

elevação do grau de escolaridade do quadro funcional da instituição. 

Infere-se, por fim, que nenhum dos pesquisados possui formação acadêmica em 

nível de mestrado ou doutorado; nem tão pouco apenas o ensino médio.  

Em se tratando de experiência no setor público o ingresso no órgão pesquisado 

é posterior ao ingresso no serviço público, como se verá no gráfico 04: 



72 

 

 

 

GRÁFICO 04 – Tempo de Serviço 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

A experiência dos gestores na Secretaria de Tributação próxima ao tempo de 

serviço no setor público denota que os cargos de gerência, em sua maioria, são ocupados 

por funcionários de carreira - exceto dois cargos de coordenador, que são acupados por 

funcionários provenientes de outros órgãos. 

A experiência dos gestores apresenta-se pelo tempo de serviço no setor público, 

em média 21 anos; e pelo tempo de serviço na Secretaria de Tributação, em média 19 anos 

- o que contribui para o processo de conhecimento da gestão pública e da estrutura de 

gestão de projetos do órgão pesquisado.  

Demonstra-se na sequencia que quase 70% dos coordenadores participaram de 

treinamento em gestão de projetos, número que cai para próximo de 30% entre os 

subcoordenadores e não há respostas positivas no corpo de diretores das URT’s, como 

apresenta o gráfico 05: 
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GRÁFICO 05 – Participação dos Gestores em Curso de Gestão de Projetos 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

 

Essa constatação revela a carência do órgão na capacitação de seus gestores em 

gerenciamento de projetos, ocasionando um gerenciamento administrativo de forma 

empírica, sem o devido cuidado na aplicação e disseminação das melhores práticas da 

gestão de projetos, já consolidadas em guias como o PMBOK. 

Na avaliação da atuação dos gestores conforme o planejamento estratégico da 

instituição, os diretores responderam que essa atuação é afirmativa em 43% das respostas, 

os subcoordenadores afirmaram que atuam conforme o planejamento estratégico em 29% 

dos questionamentos e os coordenadores confirmaram a sua atuação em conformidade com 

o planejamento estratégico em 22% dos formulários, conforme gráfico 06: 
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GRÁFICO 06 – Atuação conforme o Planejamento Estratégico da Instituição 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Infere-se que os gestores da Secretaria de Tributação devem, cada vez mais, 

conhecer e alinhar suas ações e projetos ao planejamento estratégico, visto ser de 

fundamental importância, num cenário de carência de recursos e aumento de demandas 

sociais, a afinação desse alinhamento. 

Quanto ao alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos da instituição, 

verifica-se que pouco mais de quarenta por cento dos diretores afirmam que os projetos 

desenvolvidos na instituição estão alinhados com seus objetivos estratégicos, enquanto os 

coordenadores e subcoordenadores somente consideraram essa afirmativa correta em mais 

ou menos trinta por cento das respostas, como apresenta o gráfico 07: 

GRÁFICO 07 – Atuação conforme o Planejamento Estratégico da Instituição 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 
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O resultado para esse questionamento pode ser um indício de que sem um 

planejamento estratégico bem difundido e consolidado no órgão, o alinhamento de seus 

projetos aos objetivos estratégicos não encontram-se bem delineados.  

Quanto à avaliação da gestão dos projetos no órgão, observou-se uma 

concentração das respostas nos níveis, bom, regular e ruim, conforme apresenta a gráfico 

08:  

 
GRÁFICO 08 – Classificação da Gestão de Projetos na Instituição 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Desse modo, quanto ao nível do gerenciamento de projetos na Secretaria de 

Tributação, os gestores, em sua maioria, classificaram-no como ruim; apenas um 

respondente afirmou ter a instituição um gerenciamento de projeto ótimo e sete dos nove 

coordenadores o classificaram como regular ou ruim.  

Portanto, essa resposta já indica a necessidade de melhorias na gestão de 

projetos do órgão, pois seus gerentes apontam como falha a gestão dos projetos por eles 

próprios geridos.   

 

4.2 Considerações e análise da maturidade na presente pesquisa 

  

Os resultados obtidos em cada um dos 23 setores foram condensados para se 

apresentar uma avaliação geral gestão de projetos na Secretaria de Tributação, obtendo-se 

uma visão em diferentes perspectivas. 
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As tabelas apresentadas oferecem uma avaliação da aderência aos níveis de 

maturidade, da aderência a seis dimensões escolhidas, e demonstram a avaliação final da 

maturidade do órgão e de seus setores na gestão dos projetos. 

A pesquisa apresenta ainda resultados classificados em mínimo, máximo, 

média e desvio padrão da situação pesquisada, dentro de cada nível, de cada dimensão e da 

avaliação final de maturidade.  

 

4.2.1 A maturidade da gestão de projetos nas Unidades Regionais de Tributação 

 

As Unidades Regionais de Tributação (URT’s) são setores responsáveis pela 

administração executiva da Secretaria de Tributação em âmbito regional, ou seja, o Estado 

do Rio Grande do Norte é dividido em sete Unidades Regionais de Tributação, cada uma 

possuindo estrutura e direção própria para atuação, com subordinação direta ao Secretário 

de Tributação e indireta às Coordenadorias e Subcoordenadorias. 

As 7 URT’s pesquisadas, quanto à aderência aos níveis de maturidade 

apresentaram os seguintes resultados individuais (gráfico 09): 

 
GRÁFICO 09 – Aderência aos níveis de maturidade nas URT’s 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 
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Observa-se uma maior aderência ao “Nível 2” de maturidade em 5 das 7 

URT’s, o que demonstra o início de um processo de evolução na gestão dos projetos, com 

esforços coordenados para criação de uma linguagem comum e uma difusão de 

conhecimento. 

No tocante à aderência aos dimensões da maturidade, as URT’s apresentaram 

os seguintes resultados (gráfico 10): 

 
GRÁFICO 10 – Aderência as dimensões de maturidade nas URT’s 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Analisando os resultados de aderência das URT’s, às dimensões de maturidade, 

percebe-se, em seus extremos, a pouca aderência a competência comportamental e regular 

aderência à competência técnica, como será ratificado no quadro 15:  

UNIDADES REGIONAIS DE TRIBUTAÇÃO 

 

Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

ADERÊNCIA AOS NÍVEIS 

 Nível 2 6 55 37,29 13,31 

Nível 3 24 49 36,29 5,27 

Nível 4 4 47 24,14 13,27 

Nível 5 0 20 5,71 6,53 

 ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES (%) 

 Competência Técnica 6 50 31,14 9,35 
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Metodologia 11 40 28,29 8,90 

Informatização 13 53 30,14 12,73 

Estrutura Organizacional 3 37 20,43 10,78 

Competência Comportamental 0 40 14,57 12,08 

Alinhamento Estratégico 7 42 21,29 12,90 

 AVALIAÇÃO FINAL DA MATURIDADE 1,48 2,64 2,03 0,30 

QUADRO 15 – Avaliação da Gestão de Projetos nas URT’s 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

  Os resultados obtidos pelas URT’s apresentam uma gestão de projetos em 

desenvolvimento, com nível final de maturidade em 2,03, ou seja, conforme o método 

Prado-MMGP, a maturidade desse setor classifica-se como fraca, maior aderência ao 

“Nível 2”, apresentando alguma melhoria e difusão de conhecimento, sendo seus projetos 

gerenciados de forma isolada, sem padronização ou disciplina. 

   

4.2.2 A maturidade da gestão de projetos nas Subcoordenadorias  

 

As Subcoordenadorias são setores de planejamento, articulação e execução da 

administração tributária do estadual, desenvolvem projetos nas áreas relacionadas ao 

controle da substituição tributária, da fiscalização do trânsito de mercadorias, da 

elaboração legislativa de interesse da Secretaria de Tributação, do gerenciamento dos 

débitos fiscais no âmbito administrativo, da arrecadação e controle do IPVA (Imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores), da coordenação da fiscalização dos 

estabelecimentos e da fiscalização das operações que envolva a emissão de cupom fiscal e 

outros documento destinados ao consumidor final. 

Ao se avaliar, individualmente, as 7 Subcoordenadorias, quanto a aderência aos 

níveis de maturidade, obteve-se os resultados apresentados no gráfico 11: 
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GRÁFICO 11 – Aderência aos níveis de maturidade nas Subcoordenadorias 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

As Subcoordenadorias apresentam maior aderência ao “Nível 2” de maturidade 

e menor aderência ao “Nível 5”, visto que todas, conforme respostas de seus gerentes aos 

questionários de pesquisa.   

Portanto, como as URT’s, as Subcoordenadorias demonstra o início de um 

processo de evolução na gestão dos projetos, com esforços para criação de uma linguagem 

comum de gerenciamento de seus projetos, porém com iniciativas isoladas. 

No tocante as seis dimensões de maturidade avaliadas percebe-se uma certa 

disparidade entre os resultados obtidos, pois, alguns setores apresentam significativa 

aderência a quase todas as dimensões; enquanto outros não são aderentes a quase nenhuma 

das dimensões, como apresenta o gráfico 12: 
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GRÁFICO 12 – Aderência as dimensões de maturidade nas Subcoordenadorias 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Na visão dos subcoordenadores, as dimensões menos evoluídas nos seus 

setores são a competência comportamental e a estrutura organizacional, apresentando 

aderência acima de 20%, classificadas como regular, não alcançando nenhuma dimensão 

aderência boa, acima de 40% na média. 

O quadro 16, além de ilustrar essa constatação, também aponta a aderência 

média as dimensões e a avaliação final de maturidade, apresentando valores mínimos e 

máximos alcançados na pesquisa e o desvio padrão da amostra: 

SUBCOORDENADORIAS 

 

Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

ADERÊNCIA AOS NÍVEIS 

 Nível 2 11 79 38,43 22,08 

Nível 3 0 70 36,57 25,06 

Nível 4 0 70 34,86 24,73 

Nível 5 0 60 12,86 15,51 

 ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES (%) 

 Competência Técnica 9 74 34,43 21,35 

Metodologia 0 59 32,57 18,61 

Informatização 0 63 33,29 19,96 

Estrutura Organizacional 1 54 26,86 15,88 

Competência Comportamental 0 51 22,29 16,82 
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Alinhamento Estratégico 0 63 31,71 19,47 

 AVALIAÇÃO FINAL DA MATURIDADE 1,14 3,39 2,23 0,66 

QUADRO 16 – Avaliação da Gestão de Projetos nas Subcoordenadorias 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Como se pode verificar, a avaliação final de maturidade das Subcoordenadorias 

ficou em 2,23 (levemente superior ao nível de maturidade das URT’s, porém classificadas 

no “Nível 2”), encontrando-se nesse nível as instituições que alcançam resultados entre 

1,60 e 2,60 pontos em sua avaliação final de maturidade. 

 

4.2.3 A maturidade da gestão de projetos nas Coordenadorias 

  

As Coordenadorias da Secretaria de Tributação exercem funções de 

coordenação superior, em relação as Subcoordenadorias e URT’s, coordenando, 

supervisionando e em alguns caso executando atividade de gestão dos projetos do órgão. 

Dentre suas atividades destacam-se o julgamento de processos administrativos 

tributários, acompanhamento e supervisão de auditoria fiscal, relações externas fisco-

contribuinte, educação fiscal, processos de informatização e sistemas para fiscalização, 

assessoria técnica jurídica e legislativa, acompanhamento estatístico da arrecadação 

tributária e desenvolvimento de projetos de infraestrutura. 

A aderência aos níveis de maturidade da gestão de projetos, nas 

Coordenadorias apresenta-se conforme o disposto no gráfico 13:  
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GRÁFICO 13 – Aderência aos níveis nas Coordenadorias 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Ao analisar a maturidade da gestão de projetos nas Coordenadorias, infere-se 

que mesmo apresentando uma aderência maior ao “Nível 3”, em alguns dos questionários 

respondidos, o desvio padrão nesse nível é quase o dobro do apresentado no “Nível 2”, o 

que as posicionam neste e não naquele nível. 

Na avaliação da aderência às dimensões nas Coordenadorias, percebe-se uma 

aderência menor em relação a aderência das Subcoordenadorias e das URT’s, como indica 

o gráfico 14: 
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GRÁFICO 14 – Aderência às dimensões nas Coordenadorias 
Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Quanto à aderência as dimensões, percebe-se que a competência 

comportamental, a informatização e a estrutura organizacional, apresentaram um nível de 

aderência considerado fraco, até 20%, enquanto o alinhamento estratégico, a competência 

técnica e a metodologia, em média ficaram acima de 20%, num nível de aderência regular. 

O quadro 17 ilustra a supracitada percepção, apresentando os valores mínimos, 

máximos e o desvio padrão da aderência aos níveis e dimensões da maturidade e da 

avaliação final de maturidade: 

COORDENADORIAS 

 

Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

ADERÊNCIA AOS NÍVEIS 

 Nível 2 0 54 27,56 12,72 

Nível 3 0 79 32,11 21,65 

Nível 4 0 61 16,56 18,07 

Nível 5 0 70 8,89 13,83 

 ADERÊNCIA ÀS DIMENSÕES (%) 

 Competência Técnica 0 49 22,11 11,46 

Metodologia 0 72 22,89 17,63 

Informatização 0 48 16,67 13,33 

Estrutura Organizacional 0 70 18,11 17,51 
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Competência Comportamental 0 68 11,33 15,85 

Alinhamento Estratégico 0 68 20,44 19,93 

 AVALIAÇÃO FINAL DA MATURIDADE 1,00 3,50 1,85 0,58 

QUADRO 17 – Avaliação da Gestão de Projetos nas Coordenadorias 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

A avaliação final de maturidade coloca as Coordenadorias num nível de 

maturidade conhecido, ou seja, uma maturidade final de 1,85, classificada como fraca, com 

gerenciamento de projetos não padronizados e não disciplinados. 

 

4.2.4 Análise comparativa da maturidade  

 

Como forma de avaliar a maturidade de gestão de projetos comparativamente 

entre as URT’s, Subcoordenadorias e Coordenadorias, apresenta-se nesta seção a aderência 

aos níveis, à aderência as dimensões e a avaliação final de maturidade nestes setores. 

A comparação tem o objetivo de averiguar quais setores estão mais maduros na 

gestão de projetos e onde precisa a Secretaria de Tributação direcionar mais esforços para, 

de forma uniforme, gerir seus projetos. 

 Quanto ao comparativo da aderência as dimensões, também se faz importante, 

pois o trabalho de desenvolvimento de cada dimensão pode ocorrer pontualmente no 

âmbito dos setores e com definição de meta, considerando o setor mais evoluído naquela 

dimensão.  

Desse modo, no tocante à aderência aos níveis, os resultados obtidos foram os 

constantes no gráfico 15: 
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GRÁFICO 15 – Aderência ao níveis – comparativo  

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Observa-se que os índices de aderência aos níveis 2 e 3 nas URT’s e nas 

Subcoordenadorias são aproximados (o que não acontece com as Coordenadorias); também 

se percebe uma maior aderência daquelas ao “Nível 2” e desta ao “Nível 3” – porém, essa 

aderência ao nível deve ser analisada no cotejo geral da avaliação final de maturidade, que 

poderá apresentar valores distintos, pois considerará também a aderência às dimensões. 

A aderência as dimensões de maturidade entre as URT’s, Subcoordenadorias e 

Coordenadorias, apresentaram os seguintes resultados, conforme gráfico 16: 
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GRÁFICO 16 – Aderência às dimensões – comparativo 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Da análise comparativa, infere-se que a dimensão com melhor resultado é a 

competência técnica, destacando-se as Subcoordenadorias que apresentam uma aderência 

de 34,43% nesta dimensão. 

A dimensão menos desenvolvida é a competência comportamental, que nas 

Coordenadorias apresentam o pior resultado, 11,33% de aderência, demonstrando a 

necessidade desenvolvimento da gestão de pessoas nesta área. 

Considerando o desenvolvimento nas seis dimensões pesquisadas, as 

Subcoordenadorias apresentaram maior aderência em todas elas em relação as URT’s e as 

Coordenadorias.  

O desempenho mais fraco foi das Coordenadorias, já que em todas as 

dimensões obtiveram menor aderência se comparado com os resultados alcançados pelas 

URT’s e Subcoordenadorias. 

Analisando comparativamente a avaliação final de maturidade da gestão de 

projetos obteve-se o seguinte resultado (gráfico 17): 
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GRÁFICO 17 – Avaliação final de maturidade – comparativo 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Com base nos resultados de maturidade apresentados, observa-se que as 

Subcoordenadorias encontram-se em um nível superior de maturidade na gestão de seus 

projetos e as Coordenadorias apresentam o menor índice de maturidade, porém todas 

apresentam valores entre 1,60 e 2,60, o que as coloca em um nível de maturidade 

considerada fraco. 

 

4.2.5 Análise comparativa da maturidade entre todos os setores pesquisados 

 

Neste tópico, serão apresentados e comparados os resultados do presente 

estudo entre os setores da Secretaria de Tributação; desse modo, são comparados e 

analisados, respectivamente, a aderência aos níveis de maturidade, a aderência às 

dimensões e a avaliação final de maturidade das sete URT’s, das sete Subcoordenadorias e 

das nove Coordenadorias, num total de vinte e três setores, buscando-se contribuir para 

uma melhor compreensão dos fatos observados. 
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4.2.5.1 Análise comparativa da aderência aos níveis da maturidade 

 

Saliente-se que o conceito “percentual de aderência aos níveis de maturidade” 

deve ser utilizado em conjunto com a avaliação final da maturidade, sendo o índice de 

aderência a um determinado nível o valor de pontos que reflete o quanto a organização se 

posiciona nos requisitos daquele nível – devendo-se interpretar, como já colocado, da 

seguinte forma: até 20 pontos aderência fraca; até 40 pontos aderência regular; até 70 

pontos aderência boa; até 90 pontos aderência ótima; até 100 pontos aderência total 

(PRADO, 2010). 

Foi avaliada a aderência aos níveis de maturidade de todos os vinte e três 

setores pesquisados no órgão, que poderão ser visualizados individualmente no gráfico 18: 

 
GRÁFICO 18 – Aderência aos níveis por setor da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013)  

O resultado apresentado reflete a aderência de cada setor pesquisado (as 7 

URT’s, as 7 Subcoordenadorias e as 9 Coordenadorias), sendo possível observar um índice 

de aderência entre 0 e 79 por cento nos níveis. 
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A aderência dos setores é maior ao “Nível 2” de maturidade, pois em 13 setores 

esse nível apresenta-se mais aderente, sendo que em outros 8 a aderência maior foi ao 

“Nível 3”. 

Algumas situações chamam a atenção na análise do gráfico, tais como o 

resultado obtido para o “Setor 20”, que não apresenta aderência a nenhum dos níveis de 

maturidade, significando que o setor encontra-se no “Nível 1” de maturidade – 

caracterizado por haver iniciativas apenas pessoais e isoladas para a gestão de projetos, e 

forte resistência perante a alteração das práticas existentes. 

Em outro extremo, o resultado apresentado para o “Setor 10” também destoa 

dos demais, pois, dos 23 setores analisados, este foi o único a apresentar maior aderência, 

ao “Nível 5”, neste nível devem ser classificadas as organizações com grande experiência 

em gerenciamento de projetos, com gerentes de projetos altamente competentes e com 

grande autonomia, apresentando capacidade para assumir riscos maiores, o que não se 

confirma nos resultados apresentados para os outros 22 setores pesquisados, demonstrando 

um acentuado desvio padrão das respostas ou uma efetiva ilha de excelência na gestão de 

projetos. 

 Porém, pela experiência empírica na gestão de projetos do órgão, observa-se 

um padrão uniforme, não se verificando ilhas de excelência em gestão de projetos em sua 

estrutura organizacional. 

Por fim, os “Setores 12 e 23” não pontuaram nos índices de aderência nos 

“Níveis 3 a 5”, ou seja, observou-se aderência exclusiva ao “Nível 2” de maturidade nesses 

setores, o que demonstra que as práticas da gestão de projetos nestes setores estão bem 

contextualizadas num cenário com gerenciamento de projetos de forma isolada, não 

padronizada e não disciplinada, mas com nível maior de qualidade do que a gestão do 

“Setor 20”.   
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4.2.5.2 Análise comparativa da aderência às dimensões da maturidade 

 

No processo de análise da maturidade na gestão de projetos, as dimensões estão 

presentes em cada nível de maturidade, devendo-se interpretar seus valores de maneira 

parecida à aderência aos níveis, ou seja: até 20%, aderência fraca; até 40%, aderência 

regular; até 70%, aderência boa; até 90%, aderência ótima; e até 100%, aderência total. 

O gráfico 19 apresenta as seis dimensões presentes nos setores analisados, de 

modo que, exceto em casos isolados, em maior ou menor número observa-se a aderência às 

dimensões pesquisadas: 

 
GRÁFICO 19 – Aderência às dimensões por setor da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Ao analisar a aderência às dimensões da maturidade nos setores da Secretaria 

de Tributação, nota-se que as dimensões mais desenvolvidas são a competência técnica e a 

metodologia; as menos desenvolvidas são a competência comportamental e a estrutura 

organizacional. 

Quanto à aderência de setores individuais, denota-se que o “setor 20” não 

apresentou aderência a nenhuma das dimensões; no “setor 23” a aderência “competência 
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técnica” é a única que apresenta valores positivos; e os “setores 11 e 12” apresentaram 

aderência a duas das seis dimensões, competência técnica e estrutura organizacional. 

 

4.2.5.3 Análise comparativa da avaliaçao final da maturidade  

 

A avaliação final da maturidade por setor mostra qual o nível final de 

maturidade na visão de cada gerente de setor da Secretaria de Tributação – de modo que 

será interpretada considerando-se: muito fraca se obteve valor até 1,6; fraca com valor 

entre 1,6 e 2,6; regular de 2,6 a 3,2; boa de 3,2 a 4,0; ótima de 4,0 a 4,6; e excelente acima 

de 4,6 (PRADO, 2010).   

O gráfico 20 mostra que o “setor 16” obteve a maior nível de maturidade dentre 

os setores, ou seja, pussui uma maturidade boa da gestão de seus projetos, e o “setor 20” 

apresentou o menor nível, apresentando uma maturidade muito fraca na gestão de projetos. 

 

 
GRÁFICO 20 – Avaliação Final da Maturidade por setor da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Portanto, é possivel perceber que seis setores apresentam maturidade muito 

fraca, doze setores possuem maturidade fraca, três setores apresentam maturidade regular e 
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dois setores possuem um bom nível de maturidade, demonstrando que há necessidade de 

melhorar as competências na gestão de projetos para atingir níveis maiores de maturidade. 

 

4.2.6 A maturidade da gestão de projetos na Secretaria de Tributação 

 

Avaliada a maturidade na gestão de projetos, nas URT’s, nas Coordenadorias e 

nas Subcoordenadorias, tanto de forma global quanto setorialmente, serão apresentadas, 

nesta seção, a aderência aos níveis, a aderência às dimensões e a avaliação final da 

maturidade, considerando-se a gestão de projetos desenvolvidos pela Secretaria de 

Tributação – ou seja, foi feita uma avaliação geral do resultado da pesquisa e se obteve 

valores médios de aderência e de maturidade.  

Será apresentado também a comparação do nível de maturidade do órgão 

pesquisado e de outras organizações, conforme pesquisa disponibilizada por Prado e 

Archibald no site www.maturitysearch.com, resultados de 2012. 

 

4.2.6.1 Análise da aderência aos níveis de maturidade 

 

A aderência aos níveis de maturidade demonstra o quanto a organização está 

desenvolvida na gestão de seus projetos, quanto menor o nível de aderência menor seu 

desenvolvimento. Porém, como será demonstrado, a aderência aos níveis é apenas um 

indicador de maturidade. Neste quesito, os resultados obtidos na pesquisa foram os que 

seguem, conforme gráfico 21: 
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GRÁFICO 21 – Aderência aos níveis de maturidade da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Repise-se que essa aderência diz respeito tão somente à avaliação de aderência 

de forma isolada, não se confundindo com a avaliação final de maturidade que considera 

também a aderência às dimensões. Portanto, mesmo a organização apresentando uma 

maior aderência ao “Nível 3”, isso não significa que em sua avaliação final de maturidade 

ela estará neste nível de maturidade da gestão de seus projetos. 

Percebe-se que a Secretaria de Tributação, conforme as respostas aos 

questionários da pesquisa, encontra-se aderente ao “Nível 3”, com 34,74% de aderência, 

porém muito próxima ao “Nível 2”, com 33,83% de aderência. 

 

4.2.6.2 Análise da aderência às dimensões de maturidade 

  

Para que uma organização esteja em um bom nível de maturidade da gestão de 

projetos, é necessário que apresente uma boa aderência às dimensões de maturidade, visto 

que, quanto maior essa aderência, maior a competência da organização em lidar com a 

gestão de projeto.  

No que diz respeito à aderência às dimensões de maturidade da Secretaria de 

Tributação, os resultados obtidos foram os seguintes (gráfico 22): 
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GRÁFICO 22 – Aderência as dimensões de maturidade da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

 

O resultado da pesquisa aponta para uma maior aderência do órgão à 

competência técnica e uma menor aderência à competência comportamental. 

A competência comportamental e contextual diz respeito aos conhecimentos de 

gerenciamento de projetos que estão contidos em vários modelos disponibilizados e 

também no conhecimento dos gerentes de projetos e demais envolvidos no negócio e nos 

produtos da organização onde são desenvolvidos os projeto (PRADO, 2010). Assim, 

mesmo apresentando uma maior aderência a essa dimensão, o resultado obtido classifica-se 

como regular, pois o percentual de aderência ficou abaixo dos 40%. 

O uso prático de metodologia diz respeito ao uso de uma série de passos a 

serem seguidos para a correta utilização de métodos, técnicas e ferramentas, como por 

exemplo a uniformização de alguns termos entre o gerenciamento de projetos e o 

gerenciamento de rotina (PRADO, 2010). O uso de metodologia na Secretaria de 

Tributação encontra-se num nível regular, pois a aderência a essa dimensão ficou em 

27,48% – o que demostra uma aderência regular à utilização de metodologia, sendo 

necessário, portanto, desenvolver sua aplicação na gestão de projetos do órgão. 

A utilização da informatização na gestão de projetos é, nos dias atuais, uma 

necessidade, pois esta competência se transforma em diferencial de eficiência, fornecendo 

dados dos projetos geridos, desempenho e indicadores imprescindíveis a sua gestão – 



95 

 

 

 

dados que afetarão o desempenho da instituição na gestão de seus projetos. No órgão 

investigado, essa dimensão, como as duas anteriores, possuem grau de aderência regular, 

os resultados apresentam que a aderência à dimensão informatização fica em torno de 25%, 

classificada como regular, ou seja, para a gestão de seus projetos, a Secretaria de 

Tributação deve aprimorar o uso dos meios informatizados, caso queira atingir maiores 

níveis de maturidade. 

O uso de uma adequada estrutura organizacional é fundamental para um 

aprimoramento da gestão de projetos, pois sua execução muitas vezes envolve distintos 

setores da organização, surgindo a necessidade de escolher uma estrutura organizacional 

que maximize os resultados e minimize os conflitos. Neste ponto, a aderência da Secretaria 

de Tributação apresenta-se num percentual inferior às três primeiras dimensões analisadas, 

pois 21,48% se aproxima de uma aderência fraca – que seria de até 20%, conforme Prado 

(2010). Pelo resultado apresentado na pesquisa, observa-se que a estrutura da organização 

não se adequa a uma gestão eficiente de projetos, sendo preciso reorganizá-la para alcançar 

um nível maior de aderência à dimensão estrutura organizacional. 

Os aspectos de relacionamento humano nas instituições estão entre os que mais 

afetam o bom desenvolvimento dos projetos nas organizações, pois as atividades de uma 

instituição são desenvolvidas por pessoas, sendo fundamental que elas desenvolvam-nas da 

melhor maneira possível. É, portanto, imprescindível que a dimensão competência 

comportamental esteja bem desenvolvida para uma gestão competente de projetos. Como 

essa competência é uma das mais difíceis de se desenvolver, a pesquisa aponta para uma 

aderência fraca a essa dimensão, pois a instituição alcançou apenas 15,65% de aderência, o 

que a coloca como fraca, ou seja, é preciso um trabalho árduo para desenvolver a 

competência comportamental, capacitação dos recursos humanos, no órgão. 

Os projetos desenvolvidos numa instituição devem estar alinhados com seus 

negócios e com seu planejamento estratégico, pois são os projetos que devem transformar 

os objetivos estratégicos da organização em realidade. Portanto, é essencial que a gestão de 

projetos esteja intimamente alinhada à estratégia da organização. A organização pesquisada 

apresenta um alinhamento regular, aderente a essa dimensão em 24,13%, o que significa 

que há um caminho longo a percorrer no alinhamento da gestão dos projetos com a 

estratégia definida pela instituição. 
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4.2.6.3 Análise da avaliação final da maturidade na Secretaria de Tributação 

  

Após esta análise detalhada dos níveis de maturidade, das dimensões de 

maturidade e da avaliação final de maturidade nos diversos setores da Secretaria de 

Tributação, será apresentada sua avaliação final da maturidade, que foi calculada pela 

média aritmética da pontuação observada nos setores, ou seja, foram somados os pontos 

obtidos em cada setor, dividido por sua quantidade, obtendo-se a pontuação da avaliação 

final da maturidade da Secretaria de tributação – conforme quadro 18: 

AVALIAÇÃO FINAL = (100+TOTAL DE PONTOS) /100 

MÉDIA GERAL = (TOTAL DOS PONTOS/NÚMERO DOS SETORES) 

MÉDIA GERAL = 46,49/23 = 2,02 

AVALIAÇÃO FINAL DA MATURIDADE = 2,02 

QUADRO 18 – Cálculo da Avaliação Final da maturidade da Secretaria de Tributação 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

A avaliação final da maturidade está intimamente relacionada com a aderência 

aos níveis e a aderência às dimensões de maturidade, pois quanto mais aderente ao nível e 

mais desenvolvidas as seis dimensões de maturidade, maior será o índice de 

amadurecimento da gestão de projetos.  

O órgão pesquisado apresentou uma pontuação final de 2,02 (como demostrado 

no quadro acima), o que o coloca no segundo nível de maturidade na gestão de projetos, 

destaque-se que a escala de níveis vai até o quinto, conforme modelo Prado-MMGP. 

Nesse segundo nível, a organização apresenta alguns investimentos em 

treinamento e adquire softwares de gerenciamento de projetos, enfim, observa-se 

iniciativas isoladas de uso do conhecimento. Até ocorre alguma iniciativa para 

padronização de procedimentos, porém seu uso é incipiente, havendo a necessidade de 

padronização e de uso amplo para facilitar o planejamento e o controle dos projetos. É 

possível que se tenha designado um profissional para tratar do assunto, mas ele ainda não 

implementou nenhuma ação no sentido de padronizar e estruturar o órgão. De modo geral, 

os fracassos são frequentes e continuam constantes.   
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Essa realidade é observada no órgão, pois seus processos de gerenciamento de 

projetos, de capacitação do corpo gerencial, do alinhamento estratégico estão em fase 

incipiente de desenvolvimento. 

A organização não criou nem propicia um ambiente de discussão e fomento a 

gestão de projetos, o que se percebe são ações isoladas de alguns servidores sem, no 

entanto, redundar em uma preocupação da alta administração quanto ao desenvolvimento 

da maturidade da gestão de projetos.   

 

4.2.6.4 Comparativo da avaliação final da maturidade com outras organizações 

 

Quanto à comparação do índice de maturidade alcançado pela Secretaria de 

Tributação com outras organizações, observa-se a necessidade de aperfeiçoamento na 

gestão de projetos. 

Os dados apresentados, gráfico 23, são provenientes do resultado de pesquisa 

aplicada por Prado e Archibald, referentes ao ano de 2012, disponibilizado no site no 

www.maturitysearch.com, consolidada na avaliação de maturidade e referência em diversas 

pesquisas acadêmicas, conforme apresentado anteriormente, e da avaliação final de 

maturidade levantada na presente pesquisa. 
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GRÁFICO 23 – Comparativo da avaliação final da maturidade com outras organizações públicas e 

privados do Brasil 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

Observa-se que as empresas privadas apresentam melhores níveis de 

maturidade, seguidos do terceiro setor e dos órgãos governamentais, incluindo-se a 

Secretaria de Tributação nesta comparação, nota-se o menor desempenho desta instituição. 

Comparando os resultados obtidos pela secretaria de Tributação, com 

organizações similares, órgãos governamentais da administração direta, percebe-se a 

necessidade de desenvolvimento da gestão de projetos, conforme se observa no gráfico 24: 

 



99 

 

 

 

GRÁFICO 24 – Comparativo da avaliação final da maturidade com organizações 

governamentais da administração direta  

Fonte: Resultado da Pesquisa (2013) 

O índice de maturidade encontrado pela pesquisa de maturidade em 

gerenciamento de projetos em 2012, para as organizações públicas da administração direta, 

ficou em 2,33, acima do índice de maturidade da Secretaria de Tributação – que também 

está classificada nesta categoria de organização. Portanto, é necessário otimizar a gestão de 

projetos no órgão, para que, no mínimo, se alcance o nível de maturidade apresentado pelas 

demais organizações da administração pública direta. 

A avaliação final de maturidade da Secretaria de Tributação, pressupõe 

também a necessidade de desenvolvimento das dimensões de maturidade. 

Dessa forma,  a competência técnica e contextual, que pressupõe a quisição de 

conhecimento e experiencia em gerenciamento de projetos e área de gestão, precisa ser 

incentivada por meio de cursos de capacitação e aperfeiçoamento continuo dos recursos 

humanos do órgão nestas competências. 

Quando ao uso de metodologia para a gestão dos projetos, é necessário o 

desenvolvimento  e consolidação de sistemática que preveja um conjunto de passos a 

serem seguidos para garantir a correta aplicação dos métodos, das técnicas e das 

ferramentas de gerenciamento dos projetos do órgão. 

O aparelhamento em tecnologia da informação para gestão de projetos é outro 

ponto crucial para o alcance de melhor nível de maturidade, assim sistemas informatizados 

que forneçam dados de projetos isoladamente ou da carteira como um todo devem fazer 

parte da rotina de trabalho dos envolvidos na gestão de projetos, criando um ambiente de 

consolidação da cultura do uso da informatização nesta área. 

A escolha de uma estrutura organizacional que facilite e melhor se adeque ao 

gerenciamento de projetos também deve ser discutida e implementada, pois uma estrutura 

muito verticalizada se coloca como entrave ao desenvolvimento de projetos, devendo, 

portanto a estrutura organizacional evoluir para uma estrutura matricial, onde equipes 

formadas por especialistas diversos, são reunidas para realizar tarefas com características 

temporárias. 
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Outra dimensão importante para o desenvolvimento da Secretaria de 

Tributação é o alinhamento estratégico dos projetos, pois somente num contexto mais 

amplo de uma gestão estratégica, em que estejam alinhados o planejamento estratégico, a 

gestão de projetos e a gestão de processos, é possível desenvolver a instituição como um 

todo, para isso é urgente a elaboração e implementação do planejamento estratégico, a 

capacitação dos gestores na gestão de projetos e a reorganização da gestão dos processos 

internos no órgão, e que esse reestruturação se consolide de forma concatenada. 

A competência comportamental, dimensão menos desenvolvida na Secretaria 

de Tributação, possui importância capital para o bom funcionamento dos projetos, portanto 

é essencial que se implemente mudanças que motive seus servidores, criando plano de 

premiação por resultado, possibilidade real de crescimento na carreira e constante 

sensibilização da importância dos projetos para o crescimento da instituição.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção propõe uma reflexão sobre o conteúdo discutido e apresentado no 

decorrer do presente trabalho, de modo a sugerir uma resposta ao problema de pesquisa 

disposto inicialmente (qual o nível de maturidade do gerenciamento de projetos na 

Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte?), como também às questões 

complementares que se apresentaram no decorrer da pesquisa. 

Saliente-se que, considerando a amplitude e complexidade do tema, a discussão 

aqui desenvolvida não se esgota neste estudo. Logo, serão ofertadas sugestões para futuras 

pesquisas. 

A avaliação da maturidade na gestão de projetos pressupõe um diagnóstico da 

situação atual da organização no tocante ao gerenciamento de seus projetos, que pretende 

contribuir para o crescimento institucional dessa área. 

Assim, um desdobramento lógico dessa pesquisa será o fomento à discussão da 

necessidade de implementação de um plano de crescimento organizacional da gestão dos 

projetos desenvolvidos, pois refletir sobre a necessidade de aperfeiçoamento da gestão de 

projetos é o caminho natural após o desenvolvimento da presente pesquisa, no contexto 

institucional da organização estudada. 

Ao buscar responder as questões sob investigação nesta pesquisa, o referencial 

teórico propiciou não apenas estas respostas, mas a dilatação da discussão proposta, pois 

discutir a avaliação de maturidade da gestão de projetos é debruçar-se sobre um conjunto 

de conceitos e significados umbilicalmente ligados à gestão estratégica, à gestão de 

projetos e aos seus modelos de avaliação de maturidade. 

Nesta trilha, medir a maturidade da gestão de projetos na organização foi 

analisar as potencialidades e deficiências dessa gestão, procurando apontar caminhos para a 

otimização de seus processos de condução dos projetos, e, consequentemente, otimizando a 

prestação de serviços ao cidadão/contribuinte. Outro benefício decorrente da presente 

avaliação de maturidade é a possibilidade de, em etapa posterior, desenvolver plano de 

crescimento institucional na gestão de projetos para a Secretaria de Tributação, pois a base 
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diagnostica encontra-se no presente estudo, devendo esse plano propiciar uma otimização 

dos níveis de maturidade na gestão de projetos da instituição. 

A medição da maturidade, como apresentado no decorrer de toda pesquisa, 

iniciou-se com a escolha do modelo de avaliação de maturidade que, no entender do 

pesquisador, melhor se adequou aos objetivos do estudo. 

A escolha do método Prado-MMGP se deu por sua facilidade de aplicação, 

pela disseminação em pesquisas desse nível e por ser um modelo brasileiro que possibilita 

o acesso a outras avaliações de maturidade em organizações nacionais, utilizadas para 

comparação de resultados. 

 Portanto, o modelo escolhido, além de sua simplicidade, já foi utilizado em 

várias pesquisas acadêmicas e na avaliação de organizações privadas e públicas no Brasil e 

permitiu uma avaliação por setor e da instituição como um todo.      

Após a aplicação e a análise da pesquisa, constatou-se que a Secretaria de 

Tributação e todos os seus setores encontram-se no “Nível 2” de maturidade da gestão de 

projetos, apresentando como característica o gerenciamento de projetos de forma isolada, 

não padronizada e não disciplinada. 

Quanto a aderência às dimensões de maturidade, conclui-se que a Secretaria de 

Tributação encontra-se num estágio inicial de desenvolvimento, pois a competência 

comportamental apresentou desempenho fraco e a competência técnica, a metodologia, a 

informatização, a estrutura organizacional e o alinhamento estratégico apresentaram 

desempenho regular, com percentuais muito próximos a 20% de aderência – o que denota 

uma fraca aderência a essas dimensões.   

    Na comparação da Secretaria de Tributação com organizações similares, os 

resultados de maturidade apresentaram-se abaixo do padrão apurado para as instituições 

públicas da administração direta no Brasil, o que demonstra a necessidade de 

desenvolvimento de um plano de crescimento da gestão de projetos. 

 Considerando que a Secretaria de Tributação não possui em sua estrutura 

organizacional um setor responsável pelo fomento ao desenvolvimento da gestão 

estratégica e de projetos, baseado nas observações realizadas no decorrer do 

desenvolvimento desta pesquisa, sugere-se a implementação de um plano de crescimento 
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institucional onde se preveja a criação de um setor de gestão estratégica e de projetos, para 

o alcance de melhores níveis de maturidade e maior aderência às suas dimensões, pois este 

buscará promover a implementação de metodologias de gestão de projetos e disseminará 

essa cultura na organização. 

Sugere-se também um programa de capacitação consistente e continuo para o 

desenvolvimento da competência técnica e contextual para o gerenciamento de projetos e a 

gestão do órgão; disseminar e consolidar a utilização de metodologia de gestão de projetos 

na instituição por meio de cursos de capacitação e treinamentos; aquisição e treinamento 

para utilização de programa informatizado de gerenciamento de projetos; adequação da 

estrutura organizacional com a criação de setor especializado, como supramencionado; 

alinhamento dos projetos com os objetivos estratégicos da instituição; aperfeiçoamento e 

motivação constante de seus recursos humanos para a eficiente gestão dos projetos.   

Uma pesquisa acadêmica ou profissional deve procurar responder a um 

questionamento é fomentar o debate de outras questões. 

As limitações impostas ao pesquisador, como o acesso ao histórico da gestão 

de projetos no órgão, a análise de outros modelos de avaliação de maturidade da gestão de 

projetos e a utilização de outras ferramentas de análise de dados, principalmente os dados 

coletados no bloco I do instrumento de pesquisa, restringiram a exploração de outras 

dimensões relevantes do objeto de estudo o que é natural em pesquisas  desse nível – 

lacunas e indagações surgiram, mas não puderam ser preenchidas e respondidas. 

Nesse contexto, abre-se um fértil campo para futuras pesquisas, conforme a 

sucinta proposição de temas que ensejam um aprofundamento investigativo: qual a 

influência do nível de maturidade na gestão de projetos, no aumento da eficiência 

administrativa das organizações públicas; utilizando-se outros modelos de avaliação e 

maturidade, qual seria o nível de maturidade da Secretaria de Tributação; qual a relação 

entre maturidade na gestão de projetos e os fatores críticos de sucesso. 

Portanto, a presente investigação, bem como as propostas aqui sugeridas, 

aponta para a possibilidade de uma efetiva contribuição para a melhoria da maturidade da 

gestão de projetos nas organizações, em especial na Secretaria de Tributação do Rio 

Grande do Norte. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Título da pesquisa: 

MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO CONTEXTO DA GESTÃO 

ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO: ANÁLISE NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Aluno: Abraão Padilha e Brito 

Orientador: Prof. Miguel Eduardo Moreno Añez  

 

A presente pesquisa acadêmica tem a finalidade de avaliar a maturidade em 

gerenciamento de projetos na Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte. Desta 

forma solicitamos, enfaticamente, que suas respostas sejam dadas o mais próximo possível da sua 

realidade, conforme sua própria percepção. Asseguramos o sigilo das informações que serão 

destinadas para fins de investigação científica. 

 

1. Gênero: 

a) ( ) Masculino 

b) ( ) Feminino 

 

2. Idade: 

R.:________anos 

 

3. Escolaridade: 

a) ( ) Ensino Fundamental Completo 

b) ( ) Ensino Médio Incompleto 

c) ( ) Ensino Médio Completo 

d) ( ) Ensino Superior Incompleto 

e) ( ) Ensino Superior Completo 

f) ( ) Especialização 

g) ( ) Mestrado 

h) ( ) Doutorado 

 

4. Tempo de serviço no setor público: 

R.:________anos 

BLOCO I – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fisica.ufc.br/psis/images/LogoUFRN.jpg&imgrefurl=http://www.fisica.ufc.br/psis/sponsors.htm&h=238&w=206&sz=24&hl=pt-BR&start=2&tbnid=DeybmHLpRJCjDM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images?q=+UFRN&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR&sa=G
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5. Tempo de serviço na Secretaria de Tributação: 

 R.:_______anos 

 

6. Qual o cargo que você exerce na Secretaria? 

 a) ( ) Coordenador 

 b) ( ) Subcoordenador 

 c) ( ) Diretor 

 d) ( ) Gerente de Projeto 

 

7. Já participou de cursos de gerenciamento de projetos? 

 a) ( ) Sim 

 b) ( ) Não 

 

8. A Secretaria de Tributação atua de acordo com um planejamento estratégico? 

 a) ( ) Sim 

 b) ( ) Não 

 

9. Os projetos desenvolvidos na Secretaria estão alinhados com seus os objetivos 

estratégicos? 

 a) ( ) Sim 

 b) ( ) Não 

 

10. Como você classificaria o gerenciamento de projetos na Secretaria?  

 a) ( ) Ótimo  

 b) ( ) Bom  

 c) ( ) Regular 

 d) ( ) Ruim 

 e) ( ) Péssimo 
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BLOCO II – ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

 

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. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 freqüência 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. 

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. 

e) ( ) A organização desconhece ou desestimula tais iniciativas. 

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. 

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: 
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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. 

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. 

10. Em relação ao treinamento em softwares para gerenciamento de tempo 

(sequenciamento 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. 

11. 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 

12. Em relação à informatização da metodologia, assinale a opção mais adequada: 
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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. 

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. 

13. 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. 

14. Em relação ao planejamento de cada novo projeto e conseqüente 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) ( )   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. 

15. 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. 

16. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) do setor, 

assinale a opção mais adequada: 
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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. 

17. 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. 

18. Em relação às reuniões de avaliação do andamento de cada projeto efetuadas 

pelo gerente do projeto com sua equipe, assinale a opção mais adequada: 

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. 

19. 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. 
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20. 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. 

21. 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. 

22. Em relação à gestão de portfólio e de programas identificados no 

Planejamento 

Estratégico para o setor, assinale a opção mais adequada: 

a) ( ) Todos os porftólios 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. 

23. 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: 

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. 
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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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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: 
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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. 

28. 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. 

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. 

29. 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. 

30. 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. 
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31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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 freqüentes visitas de outras organizações para conhecer nosso 

sistema de gerenciamento de projetos. 

e) ( ) O cenário existente não atende ao item a. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 
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38. 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. 

39. 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. 

40. 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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APÊNDICE B – RESULTADO DA AVALIAÇÃO SEGUNDO O MODELO DE 

MATURIDADE Prado-MMGP 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.64 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 

 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 55 

3 42 

4 47 

5 20 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 45 

Metodologia 40 

Informatização 37 

Estrutura Organizacional 37 

Competência Comportamental 40 

Alinhamento Estratégico 27 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.36 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 43 

3 43 

4 40 

5 10 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 44 

Metodologia 38 

Informatização 43 

Estrutura Organizacional 35 

Competência Comportamental 28 

Alinhamento Estratégico 43 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.14 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 14 

3 0 

4 0 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 10 

Metodologia 0 

Informatização 0 

Estrutura Organizacional 1 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 0 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.64 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 55 

3 42 

4 47 

5 20 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 45 

Metodologia 40 

Informatização 37 

Estrutura Organizacional 37 

Competência Comportamental 40 

Alinhamento Estratégico 27 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.78 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 42 

3 32 

4 4 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 30 

Metodologia 18 

Informatização 13 

Estrutura Organizacional 9 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 7 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.48 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 6 

3 24 

4 18 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 6 

Metodologia 25 

Informatização 20 

Estrutura Organizacional 3 

Competência Comportamental 8 

Alinhamento Estratégico 7 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.81 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 42 

3 35 

4 4 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 30 

Metodologia 11 

Informatização 23 

Estrutura Organizacional 18 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 13 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.49 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 52 

3 49 

4 38 

5 10 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 50 

Metodologia 40 

Informatização 53 

Estrutura Organizacional 36 

Competência Comportamental 28 

Alinhamento Estratégico 40 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.09 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 11 

3 20 

4 18 

5 60 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 15 

Metodologia 39 

Informatização 50 

Estrutura Organizacional 23 

Competência Comportamental 43 

Alinhamento Estratégico 27 



135 

 

 

 

20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.79 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 31 

3 42 

4 6 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 22 

Metodologia 21 

Informatização 13 

Estrutura Organizacional 10 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 13 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.63 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 40 

3 19 

4 4 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 29 

Metodologia 10 

Informatização 7 

Estrutura Organizacional 8 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 0 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.36 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 39 

3 51 

4 46 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 29 

Metodologia 39 

Informatização 30 

Estrutura Organizacional 29 

Competência Comportamental 8 

Alinhamento Estratégico 42 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.1 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 10 

3 0 

4 0 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 7 

Metodologia 0 

Informatização 0 

Estrutura Organizacional 0 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 0 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 22 

3 36 

4 32 

5 10 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 26 

Metodologia 36 

Informatização 45 

Estrutura Organizacional 26 

Competência Comportamental 18 

Alinhamento Estratégico 42 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.15 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 13 

3 2 

4 0 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 9 

Metodologia 0 

Informatização 0 

Estrutura Organizacional 1 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 0 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.28 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 16 

3 12 

4 0 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 11 

Metodologia 8 

Informatização 13 

Estrutura Organizacional 3 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 7 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.68 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 27 

3 33 

4 8 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 19 

Metodologia 19 

Informatização 7 

Estrutura Organizacional 11 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 13 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.04 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 42 

3 36 

4 26 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 31 

Metodologia 28 

Informatização 20 

Estrutura Organizacional 14 

Competência Comportamental 8 

Alinhamento Estratégico 13 
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17/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1 

 

Aderência às Dimensões 

 

17/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 0 

Metodologia 0 

Informatização 0 

Estrutura Organizacional 0 

Competência Comportamental 0 

Alinhamento Estratégico 0 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 3.39 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 79 

3 70 

4 70 

5 20 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 74 

Metodologia 59 

Informatização 63 

Estrutura Organizacional 54 

Competência Comportamental 51 

Alinhamento Estratégico 63 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 1.85 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 30 

3 34 

4 21 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 23 

Metodologia 24 

Informatização 25 

Estrutura Organizacional 16 

Competência Comportamental 8 

Alinhamento Estratégico 25 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 2.83 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 54 

3 70 

4 49 

5 10 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 49 

Metodologia 52 

Informatização 48 

Estrutura Organizacional 45 

Competência Comportamental 26 

Alinhamento Estratégico 58 
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20/12/13 MPCM - Maturity by Project Category Model 

Pesquisa MPCM 

Todas as perguntas foram preenchidas. Obrigado pela sua participação. 

 
Empresa: secretaria de tributação do rn 
Setor avaliado: fiscalização de tributos 
Resultado da avaliação segundo o modelo de maturidade (MMGP) 

Avaliação final: 3.1 

 

Aderência às Dimensões 

 

20/12/2013 

 

www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html 1/1 

 

Nível Pontos 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2 70 

3 70 

4 70 

5 0 

Dimensão % Aderência (%) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Competência Técnica 60 

Metodologia 53 

Informatização 47 

Estrutura Organizacional 45 

Competência Comportamental 26 

Alinhamento Estratégico 47 


