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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um suporte metodológico de avaliação de 

maturidade em gerenciamento de projetos para Instituições Federais de Ensino Superior. Para 

lograr tal atividade com êxito, a pesquisa se baseou em modelos de maturidade em gerenciamento 

de projetos já consolidados na academia e no mercado e nas principais críticas elencadas pela 

literatura. Com vistas a desenvolver o suporte metodológico sob a forma de um modelo de 

maturidade, foram levantados sete critérios para compor o modelo, sendo eles: capacidade técnica 

em gerenciamento de projetos, competência organizacional, competência comportamental, 

informatização, gestão de recursos, gestão de riscos e capacidade de inovação, com cinco níveis de 

maturidade que basearam um roteiro para entrevista semiestruturada. As respostas obtidas nas 

entrevistas servem como dados de entrada para método de apoio multicritério a decisão ELECTRE 

TRI. Este método possibilita a flexibilização das classes do modelo, adequando-o para o porte e 

realidade da organização pesquisada, por meio de elicitação de pesos, limiares entre classes e 

pseudocritérios. A aplicação ocorreu em quatro unidades institucionais da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, tendo a Secretaria de Gestão de Projetos da mesma universidade como base 

para a elicitação dos valores do modelo. Os resultados obtidos apontam que três das quatro 

unidades estão dentro do padrão atualmente considerado como aceitável pela universidade. Uma 

destas unidades, contudo, corre sérios riscos de ser rebaixada para um nível abaixo. A quarta 

unidade foi alocada no mais baixo nível de maturidade. Dentre as contribuições deste estudo, 

destacam-se: (1) a possibilidade de flexibilização do modelo, de acordo com a necessidade da 

organização, (2) a proposta de modelo segmentado para IFES, algo até então não proposto e (3) o 

fato de levar em conta as principais críticas da literatura aos modelos tradicionais. 

 

Palavras-chave: Gestão de projetos. Modelo de maturidade. IFES. Decisão multicritério. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to develop a methodological support for project management evaluation in 

Brazilian Federal Universities (IFES). To fulfill this activity successfully, the research was founded 

on project management maturity models consolidated in the market and scientific literature, and 

on main critiques listed in this literature. With the objective of developing the methodological 

support in the form of a maturity model, we have defined seven criteria to compose the model: 

project management technical capacity, organizational skills, behavioral skills, informatization, 

resources management, risk management and innovation capability, with five levels of maturity 

which based a script for semi-structured interview. The responses provided input data to the 

Multicriteria Decision-Aid ELECTRE TRI. This method allows the flexibilization of classes of 

model, fitting it to the need of organization through elicitation of weights, thresholds between 

classes, and pseudo-criteria. The application of the model has occurred in four departments of 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), having in Project Management Secretary of 

UFRN as partner for eliciting model values. The results show that three departments are within the 

acceptable standard for university. Although, one of them is about to be reallocated to a lower level 

of maturity. The fourth department was allocated to the lowest level. The main contributions of the 

present study are: (1) possibility of flexibilization of the model, according to the organization need, 

(2) segmented model for IFES, until now not proposed, and (3) a model that takes into account the 

main critiques to tradicional maturity models. 

 

Keywords: Project management. Maturity model. University management. Multicriteria Decision-

Aid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2008 foi divulgado um estudo realizado entre 17 países da América Latina, cujo 

objetivo foi avaliar desempenho e eficiência dos gastos públicos entre os países (RIBEIRO, 2008). 

A análise foi referente aos anos entre 1998 e 2002. O desempenho brasileiro na qualidade dos 

serviços públicos foi em torno da média dos demais países latino-americanos, enquanto a eficiência 

dos gastos foi abaixo da média, situando a maior economia do grupo entre os países mais 

ineficientes no trato com recursos públicos (RIBEIRO, 2008). 

 Em abril de 2016, outro relatório veio a público, desta vez por uma instituição internacional. 

O banco Credit Suisse (FRAGA, 2016) publicou um documento que apresenta o índice de 

eficiência dos gastos públicos de 39 países, sendo quase a totalidade composta por economias 

emergentes. No relatório, o Brasil aparece em 28º na classificação geral, atrás de países como 

Iêmen e Lesoto. Em áreas específicas – e cruciais –, o país apresenta índices ainda mais 

preocupantes. Nas áreas de educação e saúde o país se encontra entre os dez países com pior 

avaliação entre as 39 nações. O estudo indica que o governo brasileiro arrecada muitos impostos, 

mas os gastos ocorrem muitas vezes sem controle. Coutinho, economista do Credit Suisse, chegou 

a afirmar que “até 2011, 2012, parecia que o país não tinha restrição orçamentária” (FRAGA, 

2016). 

 A ineficiência governamental passou a ser mais observada pela população nos anos mais 

recentes, principalmente devido à recessão em que a maior economia latino-americana se encontra. 

As taxas de desemprego e inflação atingiram em 2016 números elevados, gerando conflitos 

trabalhistas, greves e menor produtividade (SALES, 2016. CURY; CAOLI, 2016). Não é simples 

diagnosticar a grave situação brasileira com apenas um aspecto central; há uma conjuntura de 

fatores que conduziram o país à presente situação (STRUCK, 2016). Juntamente a isso, o Fundo 

Monetário Internacional sustenta que a crise foi causada por fatores domésticos, não externos 

(SILVA JÚNIOR, 2016). Em meio a este cenário, a ineficiência nas contas públicas tem sido 

apontada como um dos elementos críticos para o país ter chegado à situação corrente (PAIXÃO 

JÚNIOR, 2015). 

 Os gastos na educação pública brasileira seguem o padrão de altos gastos e retornos 

insuficientes (OECD, 2016. FRAGA, 2016), incluindo dispêndios e retornos com educação 

superior, especialmente entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (ZEIDAN, 2016). 
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A ineficiência econômica da formação pública universitária é exposta por Zeidan (2016). O 

economista critica com severidade o modelo adotado no Brasil e apresenta em números a 

discrepância entre valores investidos e resultados obtidos. Há, portanto, uma crise de eficiência na 

educação superior brasileira. 

A ineficiência no setor público não é exclusividade brasileira. Em democracias mais 

experientes, o modelo da Nova Gestão Pública foi uma alternativa às crises de administração 

estatal. O modelo foi trazido ao Brasil com Bresser-Pereira em meados dos anos 1990, contudo, 

com muitas deficiências (ABRUCIO, 2007). A Nova Gestão Pública propõe, dentre diversos 

pontos, maior aproximação da gestão pública com a gestão empresarial, objetivando melhor 

aproveitamento dos recursos (JAŁOCHA et al., 2014). 

Os críticos da Nova Gestão Pública advogam que as diferenças entre organizações públicas 

e privadas são tamanhas que as práticas organizacionais não devem ser associadas. Contudo, além 

dos construtos teóricos (HOOD, 1991. BOX, 1999.), as evidências empíricas repousam em favor 

da Nova Gestão Pública e da utilização de ferramentas de eficiência da gestão organizacional 

privada em instituições governamentais (BOYNE, 2002. ABBASI; AL-MHARMAH, 2000). Os 

benefícios da gestão organizacional estão disponíveis e devem ser utilizados na gestão pública para 

atingir os resultados esperados. 

O estudo de Boyne (2002) aponta que as organizações públicas tendem a ser mais 

burocráticas, os seus gestores tendem a se preocupar menos com eficiência de recursos e são menos 

comprometidos com a organização, quando comparados a gestores do setor privado. Sem uma 

mudança nos fundamentos da gestão, a mudança continuará sendo uma perspectiva distante. A 

saída é gestão para o atingimento de metas, o que pode ser devidamente realizado administrando 

por projetos (PRADO; MIGLIOLI, 2016). 

Jałocha et al. (2014) ressaltam a importância da administração pública por meio de projetos 

para que haja uma gestão eficiente. O trabalho dos autores se concentra nas capacidades necessárias 

para o gestor público, promovendo uma ponte entre competências necessárias aos gestores de 

empresas privadas, gestores públicos e gerentes de projetos, concluindo com as competências 

necessárias aos gestores de projetos do setor público. Os autores se inspiraram na tríade de 

competências do IPMA Competence Baseline (ICB) (IPMA, 2006), a saber: competências 

contextuais, técnicas e comportamentais. 
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Nas últimas décadas vêm acontecendo o aumento da participação do gerenciamento de 

projetos em organizações dos diversos setores da sociedade (IKA, 2009). Durante esse tempo o 

mundo corporativo observou o surgimento de instituições de fomento à discussão e produção de 

materiais em gerenciamento de projetos, além do surgimento de periódicos especializados na área. 

Além destes fatos, as tendências de mercado estimam que até 2020 sejam criados alguns milhões 

de cargos em gerenciamento de projetos em nações emergentes e de primeiro mundo (BONNIE, 

2015). 

Apesar da tendência de mais organizações adotarem o gerenciamento por meio de projetos, 

ainda há altas taxas de insucesso em suas execuções. O Standish Group 2015 Chaos Report aponta 

que em 2015 menos de um terço dos projetos de software foram executados com sucesso (HASTIE; 

WOJEWODA, 2015). O Project Management Institute indica que 46% das organizações não 

entendem completamente o valor do gerenciamento de projetos (PMI, 2014). 

No mundo corporativo a gestão por meio de projetos é tema recorrente, mas o fato é que a 

temática está longe de ser uma necessidade somente do mundo empresarial. Diversos estudos 

atestam a utilidade da gestão pública por projetos em diversos países, indicando melhor utilização 

dos recursos públicos ao adotarem a gestão de projetos da administração pública (ABBASI; AL-

MHARMAH, 2000. ARNABOLDI et al., 2004. PŪLMANIS, 2014).  

O simples fato de adotar padrões do gerenciamento de projetos não é garantia de tornar uma 

organização eficiente. Atentando para isso, na segunda metade do século XX, a literatura de gestão 

de projetos trouxe o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos. A ideia é que, quanto 

mais madura uma organização nas capacidades de gerenciar projetos, maiores as chances de 

realizá-los de modo bem-sucedido. Maturidade em gerenciamento de projetos segue princípios 

semelhantes da maturidade humana, isto é, atingir um estágio de desenvolvimento que permite 

responder ao meio ambiente de maneira apropriada (TALUKDAR; DAS. 2013). 

Desde a concepção dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, dezenas de 

modelos foram desenvolvidos tendo por objetivo avaliar o nível de maturidade da organização em 

gestão de projetos e, em alguns casos, projetar alvos que deveriam ser atingidos para obter maior 

maturidade. 

De maneira geral, os modelos difundidos na literatura são fundamentados em critérios ou 

dimensões e níveis de maturidade determinados de acordo com uma avaliação, usualmente 

realizada em forma de questionário. A avaliação retorna o grau de maturidade geral ou por 
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dimensão, indicando qual caminho a organização deve seguir para se tornar madura no 

gerenciamento de projetos. 

Dentre o universo dos modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, existem 

modelos generalistas e segmentados para indústrias específicas. Há modelos segmentados no lato 

sensu, como o são aqueles voltados para projetos sociais ou governamentais, que são utilizados 

para diversas áreas do conhecimento, e segmentados no stricto sensu, como modelos para projetos 

de arquitetura e de desenvolvimento de software, com enfoque em uma indústria específica. 

Há iniciativas de desenvolvimento de modelos de maturidade voltados para a gestão 

pública, mas é comum que instituições governamentais utilizem modelos generalistas. Todavia, 

estes modelos são comumente criticados na literatura, visto que o instrumento de suporte à decisão 

não pode estar desligado do contexto organizacional de cada setor na busca por maior sucesso na 

gestão de projetos. 

Existe uma lacuna na literatura quanto a modelos de maturidade em gerenciamento de 

projetos para educação superior. Os modelos generalistas não são adequados, pois não levam em 

conta as peculiaridades da gestão universitária, especialmente no contexto brasileiro, onde o 

Governo Federal exerce alta intervenção na educação superior. 

Diante dos aspectos de gestão na educação pública superior brasileira e a necessidade de 

aperfeiçoar a gestão de projetos nas instituições, nosso problema de pesquisa é: como o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos em IFES pode ser avaliado de acordo com as 

características destas instituições e critérios identificados na literatura? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver proposta de suporte metodológico para avaliação de maturidade em 

gerenciamento de projetos para Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
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• Identificar os critérios utilizados nos principais modelos de maturidade em gerenciamento 

de projetos; 

• Definir características fundamentais para a mensuração da maturidade em gerenciamento 

de projetos em IFES; 

• Estruturar suporte metodológico de acordo com características e critérios obtidos, 

respondendo ao que a literatura apresenta de críticas aos modelos de maturidade; 

• Aplicar modelo em uma IFES. 

 

1.2 Justificativa 

 

 O modelo de educação adotado historicamente no Brasil é de valorização da educação 

pública de nível superior, apesar de não ser universalizada como a educação de base. Devido a isto, 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão são desempenhadas majoritariamente por IFES e, 

consequentemente, o Governo Federal é o maior investidor nas atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), diferente da maioria dos países desenvolvidos, onde as indústrias 

destinam maiores valores para P&D. 

 Ao mesmo tempo em que as IFES são importantes instrumentos de pesquisa, os projetos de 

extensão operados por elas servem como pontes entre a universidade e a sociedade, para que esta 

receba benefícios do próprio investimento. Existe grande descentralização dos projetos de 

extensão, o que pode ter aspectos positivos e negativos. Entretanto, a descentralização dos projetos 

possibilita que profissionais com qualificação insuficiente em gestão sejam gestores, fato que pode 

acabar gerando ineficiência na utilização dos recursos e ineficácia no atingimento de objetivos 

propostos. 

 As funções da tríade universitária são formalmente divididas, mas muitas vezes não é 

possível dividir seus papéis com rigidez, estando atuando em concomitância. Além disso, a figura 

do professor-pesquisador possui muita influência sobre as atividades desenvolvidas no contexto 

universitário. Não somente professores, mas também outros funcionários atuam como gestores de 

projetos em suas unidades administrativas. 

 Assim como as organizações de outros setores, as instituições educacionais buscam 

gerenciar seus recursos de maneira otimizada (DEMIR; KOCABAŞ, 2010). Os projetos no 

contexto universitário serão bem-sucedidos quando houver alocação eficiente dos recursos de 
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modo a cumprir corretamente os objetivos propostos. Sabendo disso, o desenvolvimento de 

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos pode ser uma ferramenta útil para 

diagnóstico da maturidade corrente das unidades de desenvolvimento de projetos e para apontar o 

rumo das mudanças que devem ocorrer. Os modelos de maturidade são apresentados na literatura 

como ferramentas úteis para a medição de desempenho organizacional, capazes de identificar 

pontos fortes e aspectos da gestão que podem ser melhorados (KHOSHGOFTAR; OSMAN, 2009). 

 Dentre as dezenas de modelos de maturidade em gerenciamento de projetos na literatura, 

alguns são direcionados para a gestão pública. No Brasil, o mais comum é que organizações 

públicas que procuram adotar um modelo de maturidade para avaliar a gestão de projetos abracem 

modelos generalistas. Entretanto, há autores que criticam tais escolhas, afirmando que os modelos 

disponíveis são pouco eficazes por buscarem grande abrangência (JUGDEV; THOMAS, 2002. 

MULLALY, 2014). Se uma instituição procura eficiência e eficácia na gestão de projetos, deve 

buscar ser madura. Para isto, ela precisa de autoconhecimento para averiguar em que nível de 

maturidade ela está. Visando tal tarefa, é apropriado que haja um suporte de avaliação condizente 

com as necessidades da organização. 

 A produção científica na área de eficiência da gestão pública cresceu com o advento das 

crises do setor público, as quais atingiram economias emergentes e de primeiro mundo. Desde 

então os estudiosos apontam soluções no campo da gestão organizacional para superar as crises. 

Baumann et al. (2016) indicam que as soluções de inovação na educação devem ser desenvolvidas 

tendo por base os conceitos de gerenciamento de projetos. Semelhantemente, a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (OECD, 2016) indica que a solução para a 

maioria dos problemas educacionais nos países emergentes está em melhorar aspectos gerenciais 

das instituições. 

Alguns estudos apontam a melhoria da eficiência na gestão pública após algum tempo de 

implantação de gestão baseada em projetos ou trazem como solução aspectos relacionados à gestão 

de projetos. Crawford e Helm (2009) estudaram o valor gerado no setor público gerado pelo 

gerenciamento de projetos do governo. Os resultados encontrados foram largamente favoráveis à 

gestão pública tendo por base desenvolvimento de projetos. 

Badewi (2016) examinou o impacto do gerenciamento de projetos e de benefícios sobre o 

sucesso de projetos governamentais. As conclusões apontaram que o gerenciamento de projetos 

impacta vigorosamente sobre o resultado final dos projetos governamentais. No Brasil há trabalhos 
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na área com resultados semelhantes, com destaque para Rabechini Júnior et al. (2002), Furtado et 

al. (2011) e Silva et al. (2014). 

Há relativamente poucos estudos de impacto que abordam a maturidade em gerenciamento 

de projetos governamentais. Destacam-se Young et al. (2014), que examinaram a maturidade de 

projetos, programas e portfólios das agências do governo australiano. No Brasil, Silva Júnior e 

Feitosa (2012) investigaram a maturidade em gerenciamento de projetos do governo de 

Pernambuco, enquanto Nascimento et al. (2014) analisaram os fatores que contribuem para a 

maturidade em gerenciamento de projetos aplicado em um governo estadual. 

Semelhantemente, os trabalhos de maturidade em gerenciamento de projetos na educação 

também são escassos. Demir e Kocabaş (2010) discutiram o uso de modelos de maturidade na 

educação. A conclusão dos autores é que os modelos devem ser utilizados em tais organizações 

para melhorar a eficácia dos projetos. Cooke-Davies e Arzymanow, (2003) exploraram a 

maturidade em gerenciamento de projetos em diversas indústrias, incluindo em organizações de 

P&D1. 

As publicações existentes na área apontam que a crise de ineficiência da administração 

pública somente pode ser superada com a correta utilização de instrumentos de gestão disponíveis. 

Diante deste desafio, o presente trabalho pretende contribuir para este fim, voltando a atenção para 

projetos de universidades públicas brasileiras, mais especificamente para IFES. 

A utilização de modelos de maturidade em gerenciamento de projetos pode ser uma 

contribuição real para a gestão universitária. O fato de as diretrizes serem baseadas em aspectos 

normativos comuns à todas as IFES permitirá que o suporte metodológico desenvolvido no 

presente trabalho possa ser replicado em outras instituições.  A aplicação do presente trabalho se 

dará numa universidade federal e poderá servir de piloto para outras aplicações em universidades 

públicas. 

Junto ao volume de publicações, a academia traz críticas aos modelos de maturidade. As 

principais críticas expostas na literatura acusam os modelos de embasamento teórico insuficiente 

(JUGDEV; THOMAS, 2002. ALBRECHT; SPANG, 2014) e pouca relevância prática 

(MULLALY, 2014), questões que buscaremos responder na segunda seção do trabalho e que se 

mostraram de grande valor para o desenvolvimento desta obra. 

                                                           
1 A P&D no Brasil é exercida majoritariamente por universidades públicas e outros órgãos governamentais. 
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Uma terceira crítica recorrente é quanto à inflexibilidade dos modelos diante de realidades 

organizacionais tão distintas às quais os modelos pretendem atender (BROOKES et al., 2014). O 

que é um aspecto essencial para uma organização pode não ter o mesmo peso para outra. Neste 

ponto, os modelos tradicionais são unanimemente falhos. De tal modo, organizações são 

classificadas com o mesmo rigor, independentemente de sua área de atuação, do seu porte ou 

mesmo do entendimento dos gestores quanto ao que é mais essencial. 

Neste trabalho é utilizado um método multicritério de apoio à decisão com o fim de 

flexibilizar a decisão e os resultados do modelo de acordo com a realidade da organização. Os 

decisores possuem liberdade para definir o que é prioritário para a organização, qual a flexibilidade 

a ser utilizada na avaliação e qual caminho a unidade de gestão deve percorrer para atingir o fim 

proposto. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

A próxima seção (2) da dissertação expõe as bases conceituais da gestão pública 

universitária no Brasil, suas peculiaridades e sua relação com a inovação. Posteriormente, a mesma 

seção traz uma introdução ao gerenciamento de projetos, escritório de projetos e maturidade em 

gerenciamento de projetos, além de apresentar a revisão de literatura neste último tópico. 

A seção três trata a respeito dos procedimentos metodológicos do trabalho, caracteriza a 

pesquisa desenvolvida, detalha a pesquisa bibliográfica e introduz o apoio à decisão multicritério, 

enfatizando o método ELECTRE TRI. 

A quarta seção do trabalho aproxima o leitor da aplicação realizada. São expostos maiores 

detalhes, como contexto de aplicação, definição de critérios, definição de pesos e decisores. 

Trazemos na quinta seção os resultados obtidos, a devida discussão e limitações do trabalho 

apresentado. 

A sexta seção é composta pelas considerações finais. 

Por fim, apresentam-se as referências e os apêndices. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Gestão pública universitária no contexto brasileiro 

  

 As Instituições Federais de Ensino Superior são regulamentadas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96). A lei determina as finalidades destas instituições, 

sejam elas públicas ou privadas. 

As IFES são organizações singulares, com características que as diferem das demais 

organizações. Elas são instituições essencialmente sociais, que trabalham sobre a tríade ensino-

pesquisa-extensão, como consta no artigo 43 da LDB 9394/96. Este artigo prescreve os aspectos 

gerais de atuação das IFES em cada uma das três frentes que compõem a tríade e fundamenta a 

atuação das IFES. Antes de citar a diplomação de profissionais como finalidade das IFES, o inciso 

I do artigo 43 aponta que a educação superior no Brasil deve “estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. A partir de tais estímulos deve 

haver o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. 

Para o devido funcionamento das atividades-fim nas IFES, é preciso mais que profissionais 

de educação e pesquisa qualificados. A gestão universitária exige a execução constante de 

atividades burocráticas e do gerenciamento das partes interessadas. Nesse contexto emergem 

complexidades da gestão universitária com distinções em relação a outros tipos de organizações. 

Mesmo com complexidades e características únicas, existem poucos modelos de gestão voltados 

para IFES (MORITZ et al., 2012). 

Além da LDB 9394/96, O Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, determina 

que cada IFES deve elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para formalizar a 

direção institucional dos cinco anos que se seguirão. O PDI deve integrar os setores organizacionais 

da instituição de maneira coesa, vinculando as decisões institucionais em consoante ao plano 

estratégico (CARDOSO, 2006. SILVA et al., 2014). 

O PDI está estruturado tendo por base três dimensões: 

1. Organização Institucional e Pedagógica: o enfoque desta dimensão é no projeto global da 

instituição, no projeto pedagógico dos cursos e na avaliação institucional.  
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2. Corpo Docente: esta dimensão procura avaliar o docente em sua formação e qualificação 

profissional, as condições de trabalho oferecidas aos professores e os desempenhos 

acadêmico e profissional do docente. 

3. Instalações: a perspectiva desta dimensão envolve a avaliação de instalações gerais da 

instituição, a biblioteca e as instalações específicas presentes na organização. 

Os objetivos estruturados no PDI são desmembrados em ações de mudanças, isto é, projetos 

de melhorias institucionais, o que torna o gerenciamento de projetos necessidade diária nas 

organizações. 

Embora o Governo Federal venha promovendo medidas para padronizar, aperfeiçoar e 

direcionar a gestão nas IFES, ainda há desafios advindos da própria concepção de instituição 

acadêmica. Em contrapartida, se nas universidades se encontram os profissionais mais capacitados 

a gerenciar organizações complexas, este fato não corresponde necessariamente a facilidades de 

aplicação de novas tecnologias e modelos de gestão. Além disso, as exigências que o governo 

impõe podem gerar efeitos antagônicos, como o excesso de burocratização, carência de 

meritocracia e engessamento da gestão (BROTTI et al. apud MORITZ et al., 2012. MORITZ et al., 

2012). 

Além da LDB 9394/96, há outro documento da Presidência da República importante para 

a gestão universitária. Apesar de as IFES não serem citadas diretamente, a Lei de Inovação 

Tecnológica (LIT 10973/04) estabelece as normas de atuação de outras instituições que atuam em 

parceria com as IFES, a saber: 

• Agências de fomento; 

• Incubadoras de empresas; 

• Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação; 

• Núcleo de Inovação Tecnológica; 

• Fundação de apoio; 

• Parque tecnológico; 

• Polo tecnológico; 

• Extensão tecnológica; 

Além de categorias para pessoas físicas que atuam com inovação. A LIT 10973/04 

promoveu maior integração entre academia e mercado. O objetivo é unir diferentes esferas do país 

e promover transformações a partir de inovação.  
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2.2 Gerenciamento de projetos 

 Projeto é um esforço exercido em um tempo determinado, com início e fim definidos e que 

produz um resultado exclusivo (PMI, 2013). Uma ação que não possui um tempo encerramento 

definido não pode ser considerado um projeto, ainda que produza resultado exclusivo. É possível 

que, neste caso, esteja sendo tratado de um programa. 

 É importante diferenciar projetos de atividades rotineiras. Enquanto os primeiros possuem 

um resultado exclusivo após um esforço em determinado período de tempo, atividades rotineiras, 

que podem ser aplicadas em processos, se repetem e produzem resultados semelhantes repetidas 

vezes. Keelling (2006) esquematizou tais diferenças na prática, como estão a seguir: 

 

QUADRO 1 – Diferenças entre projeto e atividades contínuas 

PROJETO ATIVIDADES CONTÍNUAS 

Estabelecer um novo negócio Administrar um negócio consolidado 

Instalar um sistema de plataformas de micro-ondas Fornecer instalações de controle de tráfego aéreo 

Construir um novo porto marítimo Operar um terminal oceânico 

Introdução de controle de estoque computadorizado Administração rotineira de estoque 

Devolver uma concessão para exploração de minério Produção lucrativa de minério 

Construir uma usina nuclear Fornecer suprimento constante de energia elétrica 

Fonte: adaptado de Keelling, 2006. 

 

 Enquanto as atividades contínuas possuem menos variações e mais repetições, o projeto 

geralmente envolve maiores níveis de incertezas e mudanças ao longo de sua execução. 

Não obstante, tanto projetos quanto atividades contínuas são conduzidos por meio de 

processos. Segundo Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) 

(PMI, 2013), os processos de projetos se dividem em processos de gerenciamento de projeto e 

processos orientados a produtos. A primeira classe de processos é responsável por aspectos da 

gestão, enquanto a segunda classe é responsável por aspectos técnicos do produto.  

O Guia PMBOK (PMI, 2013) elenca 47 processos presentes no gerenciamento de projetos, 

divididos em cinco grupos de processos: 

• Grupo de processos de iniciação; 

• Grupo de processos de planejamento; 
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• Grupo de processos de execução; 

• Grupo de processos de monitoramento e controle; 

• Grupo de processos de encerramento. 

Os grupos de processos seguem uma sequência lógica caracterizada pelo ciclo de vida dos 

projetos. O ciclo de vida é representado pelas fases que um projeto passa do início ao fim. De modo 

geral, o ciclo de vida de um projeto é composto por quatro fases (PMI, 2013): 

• Início:  

• Organização e Preparação; 

• Execução; 

• Encerramento. 

De acordo com a concepção tradicional de gerenciamento de projetos, é de máxima 

importância empregar grandes esforços nas primeiras fases para planejamento. Nesta concepção é 

pressuposto que, quanto melhor o planejamento, menos alterações ocorrerão em elementos do 

projeto como escopo e cronograma: 

 

FIGURA 1 – Fases de um projeto. 

Fonte: Heagney, 2012. 

 O Guia PMBOK oferece outra visão, o nível de custos e pessoal envolvidos. Neste caso, as 

primeiras fases do projeto apresentam níveis menores, e durante a execução do trabalho proposto 

o projeto atinge o maior nível de custos e pessoal envolvidos: 
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FIGURA 2 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto 

Fonte: PMI, 2013. 

 

A indústria de softwares enriqueceu as discussões sobre gerenciamento de projetos. 

Enquanto indústrias tradicionais mantinham perspectivas mainstream, empresas de tecnologia da 

informação (TI) iam além do convencional e desbravavam novos caminhos do gerenciamento de 

projetos, culminando no Manifesto Ágil (BECK et al., 2001). Este documento reúne 

desenvolvedores das chamadas metodologias ágeis de desenvolvimento de software, lançando 

publicamente seus fundamentos. 

As metodologias ágeis enfatizam a flexibilidade dos projetos de desenvolvimento de 

software em detrimento de visões rígidas, que destacam o papel do planejamento. Os autores do 

Manifesto Ágil (BECK et al., 2001), elaboraram quatro pontos principais que conduziram o 

documento:  

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

• Software trabalhando mais que vasta documentação; 

• Colaboração com cliente mais que negociação de contratos; 

• Respostas às mudanças mais que seguir um plano. 
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Atualmente, as metodologias ágeis não se restringem à indústria de softwares. Existem 

sistemas ágeis para construção civil, gestão de serviços e desenvolvimento de produtos de alta 

complexidade.  

 

2.2.1 Escritório de gerenciamento de projetos (PMO) 

 

 Escritório de gerenciamento de projetos (Project Management Office – PMO) é o centro de 

boas práticas em gerenciamento de projetos em uma organização, habitualmente responsável por 

padronizar processos de governança de projetos (HILL, 2008. KERZNER, 2001. PMI, 2013). As 

atividades realizadas pelo PMO dependem do grau de influência que se deseja que o escritório 

exerça sobre os setores da organização. O Guia PMBOK (PMI, 2013) descreve três diferentes tipos 

de estrutura de um PMO, podendo ser: 

• De suporte: o PMO de suporte atua como um conselho de apoio aos projetos, concedendo 

modelos de gerenciamento, treinamentos e informações úteis. Este PMO exerce baixo grau 

de controle sobre os projetos da organização; 

• De controle: o PMO de controle exige a conformidade dos projetos de acordo com padrões 

estabelecidos. Este PMO exerce controle intermediário sobre os projetos da organização; 

• Diretivo: o PMO diretivo atua à frente dos projetos. Este PMO exerce controle alto sobre 

os projetos da organização. 

É possível que as atribuições de PMOs em diferentes organizações sejam substancialmente 

diferentes. Entretanto, certas atribuições são inerentes aos PMOs (ANDERSEN et al., 2007). 

Dentre as funções que geralmente são desempenhadas por um PMO, destacam-se principalmente: 

desenvolver e implementar processos e práticas em gerenciamento de projetos,  integrar atividades 

de processos técnicos e processos de negócios, realizar benchmarking para gerenciamento de 

projetos, fornecer mentoria para gestores de projetos das unidades organizacionais e promover 

melhoria contínua no gerenciamento de projetos (ANDERSEN et al., 2007. HILL, 2008. 

KERZNER, 2001. PMI, 2013). 

Para melhor apoio às unidades organizacionais e equipes de projetos, Pemsel e Wiewiora 

(2013) elencam atribuições que devem ser desempenhadas pelo PMO. Os autores enfatizam a 

posição do PMO como centro de referência técnica para capacitar as equipes. Para isso, é 

aconselhado que os PMOs trabalhem na qualificação dos gerentes de projetos: promovendo 
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excelência nas relações com as partes interessadas; auxiliando na governança de projetos e fluxo 

do conhecimento; e trabalhando as competências interpessoais dos gerentes. Outra importante 

função desempenhada por PMOs e evidenciada por especialistas (DAI; WELLS, 2004. HILL, 

2008. JULIAN, 2008) é o ato de catalogar lições aprendidas para evitar futuros erros e adotar a 

padronização de boas práticas. Segundo esses autores, tal atividade pode ser um diferencial nas 

organizações que possuem PMO. 

Há diversos estudos abordando a relação entre a presença de PMO nas organizações e 

sucesso no gerenciamento projetos. Bates (1998) salienta que empresas com PMOs consolidados 

atingem sucesso no gerenciamento de projetos com mais facilidade que as demais empresas. Dai e 

Wells (2004) examinaram a relação entre PMO e a performance organizacional em projetos e os 

resultados encontrados apontam para maior sucesso em organizações que possuem PMO 

estruturado. Além disso, o Project Management Institute (PMI), que é a maior referência global 

em gerenciamento de projetos, ressalta a importância do PMO nas organizações no Guia PMBOK 

(PMI, 2013).  

Não obstante o bom resultado em projetos que pode suceder do PMO, Singh et al. (2009) 

ressaltam as dificuldades que as organizações podem ter na tentativa de instalar um PMO. O estudo 

concluiu que existem 13 grandes dificuldades, sendo as três principais: (1) cultura organizacional 

rígida e resistente a mudanças, (2) carência de gerentes de projetos experientes e líderes para o 

PMO e (3) má estratégia de gestão da mudança. Diante destes desafios, os autores afirmam ser 

imprescindível uma mudança gradual na cultura e estrutura organizacional, buscar apoio dos 

gerentes de projetos e, quando necessário, um profissional para facilitar a efetivação do PMO 

(SINGH et al., 2009). 

 

2.2.2 Maturidade em gerenciamento de projetos 

 

O termo maturidade é utilizado na gestão de projetos para se referir ao processo de 

aperfeiçoamento das práticas organizacionais com base na experiência adquirida. A ideia de 

maturidade em gestão de projetos é análoga à maturidade humana, fato apontado pelo próprio uso 

corrente do termo e ressaltado por Prado (2015). Segundo o Merriam-Webster Learner’s 

Dictionary, ser maduro ou atingir o estágio de maturidade significa “ter ou apresentar qualidades 

mentais e emocionais de um adulto; ter um corpo plenamente crescido ou desenvolvido; e ter 



30 
 

alcançado um estágio final ou desejado” (tradução nossa). De acordo com Vergopia (2008), 

maturidade em gerenciamento de projetos indica a capacidade de uma organização que trabalha 

sob demanda de projetos para entregar projetos consistentes, dadas as restrições. Este será o 

conceito utilizado no presente trabalho. 

Os modelos de maturidade em gestão de projetos têm por objetivo medir as capacidades de 

gerenciamento de projetos e indicar o caminho que as organizações devem trilhar para obterem 

maturidade (PAULK et al., 1993). Para isso, o caminho apontado envolve certo grau de 

padronização de processos de gestão. De acordo com Paulk et al. (1993), uma organização imatura 

não possui base objetiva para avaliar a qualidade de um produto ou para solucionar problemas de 

produtos e processos. Por outro lado, uma organização madura é aquela que possui aptidão para 

gerenciar processos de desenvolvimento do produto. 

Os modelos de maturidade têm sua semente na gestão da qualidade total e seguem o ciclo 

Plan-Do-Check-Act estabelecido por Deming (1997) (COOKE-DAVIES; ARZYMANOW, 2003. 

MULLALY, 2006. PAULK et al., 1993). A primeira versão de um modelo de maturidade como se 

conhece atualmente foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute da Universidade 

Carnegie-Mellon, o Capability Maturity Model (CMM) (PAULK et al., 1993). No contexto de 

gerenciamento, o modelo aponta para qualidades de uma organização ou setor, de acordo com as 

capacidades técnicas para gerenciar as demandas com sucesso e agregar valor ao produto. Os 

desenvolvedores do modelo entenderam que uma maneira factível de mensurar o que se procurava 

seria medindo a maturidade em gerenciamento de projetos (ANDERSEN; JESSEN,  2003. SHI, 

2011). 

O objetivo final da maturidade é obter sucesso na realização de projetos. A literatura discute 

os fatores de maior influência no sucesso dos projetos, do ponto de vista da gestão. O trabalho de 

Ika (2009) apresenta os critérios considerados essenciais para a medição do sucesso em projetos, 

dividindo em três períodos. O primeiro período se dá entre os anos 1960 e 1980, cuja ênfase era no 

“triângulo de aço” da gestão de projetos: custo, tempo e qualidade, pretendendo obter maior 

qualidade no gerenciamento do projeto. 

O segundo período ocorreu dos anos 1980 e início dos anos 2000. A ênfase deste período 

era não somente no projeto, mas no produto a ser obtido. Para tal, outros aspectos além do triângulo 

de aço entraram em evidência: imprescindíveis: satisfação do cliente, benefícios para a 

organização, satisfação do cliente final, benefícios para os stakeholders e benefícios para a equipe 
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do projeto. Neste período se fortaleceu o entendimento de que a qualificação técnica não é 

suficiente para medir o sucesso de projetos. A organização, os parceiros e a equipe conquistaram 

algum espaço. O valor agregado para o cliente se desenvolveu, indo além da perspectiva anterior, 

reduzida a custo, tempo e qualidade. 

A terceira fase inicia nos primeiros anos do século XXI e permanece até os dias atuais. A 

ênfase do sucesso obtido é orientada para o sucesso de projeto, produto, programa e portfólio, 

ganhando, por vezes, uma perspectiva subjetiva de sucesso em alguns autores, como em DeCarlo 

(apud THOMSETT, 2002). Neste período, os principais critérios de sucesso elencados, além do 

triângulo de ferro: objetivos estratégicos das organizações-clientes e sucesso do negócio, satisfação 

do consumidor final, benefícios para stakeholders, benefícios para a equipe do projeto e avaliações 

simbólicas de sucesso. 

Não há sempre uma relação clara dos aspectos considerados importantes para o sucesso de 

projetos, da perspectiva da gestão, e o sucesso real (COOKE-DAVIES, 2002). Com a finalidade 

de entender os principais aspectos, comprovados pela literatura, para a o sucesso no gerenciamento 

de projetos, examinemos a literatura da área. 

A estratégia corporativa é apontada como um dos fatores de maior influência para o bom 

andamento de projetos, principalmente a construção da estratégia com vistas ao desdobramento de 

projetos e construção de um portfólio alinhado à estratégia organizacional (COOKE-DAVIES, 

2002. IKA, 2009). 

Para exercerem com eficácia a estratégia traçada para a corporação, as organizações 

necessitam de uma liderança capacitada a exercer a governança alinhada aos objetivos 

organizacionais para criar um ambiente favorável à gestão de alto nível (JOSLIN; MÜLLER, 

2016). Os estudos de Turner e Müller (2005) e Joslin e Müller (2016) evidenciam a correlação 

positiva entre o papel da liderança e sucesso em projetos. 

A cultura organizacional como um todo exerce papel de influência sobre o êxito dos 

projetos. Belassi et al. (2007) encontraram forte relação entre ambiente de trabalho e liderança com 

o sucesso de projetos de desenvolvimento de produtos. O autor expõe que o sucesso corporativo 

no longo prazo depende destes dois aspectos: liderança eficaz e ambiente de trabalho favorável. 

A pesquisa de Yazici (2009) apresenta evidências de que culturas orientadas a resultados 

impulsionam a competitividade e contribuem para a redução de custos numa organização. Na visão 

do autor, a orientação aos resultados deve ser conduzida de acordo com os interesses dos 
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stakeholders, visão também apoiada por Joslin e Müller (2016). Aspectos técnicos em 

gerenciamento de projetos são, certamente, essenciais para atingir o sucesso proposto, como 

atestado por Joslin e Müller (2015). 

Sejam aspectos culturais ou técnicos, a governança deve conduzir uma organização em 

direção à maturidade para obter os resultados esperados (JOSLIN; MÜLLER, 2015). Atentando a 

isto, a busca pela maturidade em gerenciamento de projetos deve estar alinhada à alta gestão da 

instituição. 

Algumas teses e dissertações foram produzidas nas últimas duas décadas no Brasil voltadas 

para o tema de maturidade em gerenciamento de projetos. A maior parte das seguintes obras foram 

desenvolvidas tendo como fundamentação modelos de maturidade de ampla penetração no 

mercado. As bases pesquisadas para a obtenção do quadro abaixo foram o Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e o Portal de Periódicos Capes. 
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QUADRO 2 – Teses e Dissertações abordando maturidade em gerenciamento de projetos no Brasil. 

Ano Autor Título Instituição Programa Tese/Diss 

2003 BARROS, R. C. 

Análise de maturidade no gerenciamento de projetos de tecnologia de 

automação o caso da Ciba Especialidades Químicas LTDA. no site de 

Camaçari. 

UFBA Administração Diss* 

2003 RABECHINI JUNIOR, R. 
Competências e maturidade em gestão de projetos: uma perspectiva 

estruturada. 
USP Engenharia de Produção Tese 

2004 MORAES, R. O. 
Condicionantes de desempenho dos projetos de software e a influência da 

maturidade em gestão de projetos. 
USP Administração Tese 

2006 HARRISON, P. D. 
Análise e resultados da aplicação de modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos em uma organização: um estudo de caso. 
USP 

Engenharia Naval e 

Oceânica 
Diss 

2006 NORO, G. B. 
A maturidade em gerenciamento de projetos logísticos: o caso América 

Latina Logística. 
UFSM Engenharia de Produção Diss 

2007 PEREIRA, M. M. M. 
A maturidade em gerenciamento de projetos e sua contribuição para a 

seleção de projetos de acordo com a estratégia organizacional. 
USP 

Engenharia Naval e 

Oceânica 
Diss 

2007 SANTOS NETO, N. F. 
Gerenciamento de riscos dos projetos – uma proposta de modelo de 

maturidade. 
Unicamp Engenharia Mecânica Diss 

2008 KOLOTELO, J. L. G.  
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos: levantamento nas 

indústrias do Estado do Paraná. 
UTFPR Engenharia de Produção Diss 

2008 SILVEIRA, G. A. 
Fatores contribuintes para a maturidade em gerenciamento de projetos: 

um estudo em empresas brasileiras. 
USP Administração Tese 

2009 ANDRADE FILHO, V. B. 

Determinação da maturidade em gerenciamento de projetos em 

instituições de pesquisa do agronegócio do Estado de São Paulo e 

proposta de modelo de apoio à decisão de caminho evolutivo em 

maturidade. 

Unicamp Engenharia Agrícola Diss 

2009 SANTOS, L. G. C. 
Análise da influência da evolução na maturidade em gerenciamento de 

projetos no desempenho dos projetos. 
USP 

Engenharia Naval e 

Oceânica 
Diss 

2009 SILVA JUNIOR 
Relações entre os fatores críticos para a maturidade em gerenciamento de 

projetos e a gestão estratégica organizacional. 
PUC-RS Administração Diss 

2011 NASCIMENTO, T. C. 

Percepções de maturidade em gerenciamento de projetos à luz da Nova 

Gestão Pública: uma investigação com gestores das secretarias estaduais 

do Rio Grande do Norte. 

UFRN Administração Diss 
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2011 SILVA NETO, J. C. A. 
Avaliação de maturidade no gerenciamento de projetos em uma empresa 

de mineração em minas gerais. 
FUMEC Administração Diss 

2011 SOUZA, H. J. C. Modelo de avaliação de maturidade em gerenciamento de projetos. Unesp Engenharia Mecânica Tese 

2012 CARNEIRO, K. D. A. 
Maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora: 

análise das relações em organizações de software. 
Uninove Administração Diss* 

2013 FRANCO, W. A. 
Avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos: uma perspectiva 

do gerente de projetos. 
UFPE Ciência da Computação Diss* 

2014 OLIVEIRA JÚNIOR, P. A. 
Desenvolvimento de um método de avaliação de maturidade de sistemas 

de informação para gerenciamento de projetos. 
PUC-GO 

Engenharia de Produção 

e Sistemas 
Diss 

2014 SILVA, G. T. 
Maturidade em gestão de projetos em empresas fornecedoras de sistemas 

de informação. 
FUMEC 

Sist. de Inf. e Gest. do 

Conhecimento 
Diss* 

2014 VIANA, J. C. 
Modelo de decisão multicritério para o desenvolvimento da maturidade 

organizacional em gestão de projetos. 
UFPE Engenharia de Produção Tese 

2015 RODRIGUES JÚNIOR, J. P. 
Liderança transformacional e maturidade na gestão de projetos: o papel 

do patrocínio e do foco no longo prazo. 
PUC-Rio Administração Diss 

2016 CARDOSO, D. R. 
Gerenciamento de projetos: uma análise da maturidade do setor de 

mineração. 
FUMEC 

Sist. de Inf. e Gest. do 

Conhecimento 
Diss* 

*Dissertação de Mestrado Profissional 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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A produção de teses e dissertações abordando o tema no Brasil teve início nos anos 2000. 

Na primeira década do terceiro milênio foram 12 produções, enquanto na presente década já houve 

10 produções até o presente momento. A universidade que mais se destaca na temática é a 

Universidade de São Paulo, com seis obras, entre teses e dissertações. De todas as produções, 11 

foram em programas de pós-graduação em alguma engenharia e 8 em programas de pós-graduação 

em administração. Os anos de 2009, 2011 e 2014 foram os anos de maior publicação de teses e 

dissertações na referida temática. Ao total, foram 22 teses e dissertações. 

Ao longo do tempo analisado, houve nove aplicações no setor privado da economia, contra 

somente uma aplicação específica para o setor público, o que é um indício da lacuna que existe em 

modelos de maturidade elaborados tendo em vista as características da gestão pública – ainda que 

fazendo a devida utilização dos métodos da gestão corporativa. 

Desde a sua concepção, os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos obtiveram 

ampla aceitação no mercado (BROOKES et al., 2014; GRANT; PENNYPACKER, 2006), mas nos 

últimos anos vêm recebendo críticas, as quais serão apresentadas e discutidas na última seção deste 

capítulo. 

 

2.2.2.1 Capability Maturity Model – CMM 

 

 O Software Engineering Institute exerceu pioneirismo em modelos de maturidade de 

projetos ao desenvolver o CMM. O modelo foi desenvolvido tendo como foco projetos de 

desenvolvimento de software do governo norte-americano, passando a ser utilizado pela indústria 

posteriormente principalmente na forma do CMM Integration (CMMI). 

 O CMM consiste num instrumento de avaliação com o objetivo de conduzir organizações 

a selecionar estratégias de melhoria de processos para atingir excelência no gerenciamento. A 

proposta dos desenvolvedores é que, com avaliação da maturidade, a organização determine quais 

os setores e processos que necessitam de maior atenção para a qualidade do produto, e a partir da 

avaliação seja possível conceber estratégias de melhoria (PAULK et al., 1993). A avaliação 

apresentada no modelo é fundamentada em cinco níveis de maturidade, partindo do mais elementar 

(1) para o mais avançado (5), como exposto abaixo: 
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FIGURA 3 – Os cinco níveis do processo de maturidade. 

Fonte: Paulk et al., 1993. 

  

 Cada nível de maturidade possui características específicas que os diferenciam: 

 

QUADRO 3 – Níveis de maturidade CMM 

Nível de 

maturidade 
Características principais Foco 

Inicial 

Os processos são caracterizados como ad hoc e, 

ocasionalmente, até mesmo caótico. Há poucos 

processos definidos e o sucesso depende de esforços 

individuais. 

Pessoas competentes e 

individualmente esforçadas 

Repetitivo 

Processos básicos de gerenciamento de projeto são 

estabelecidos para redução de custos, cronograma e 

funcionalidade. O processo de disciplina envolve 

repetir aplicações bem-sucedidas em projetos 

anteriores. 

Processos de gestão de projeto 

Definido 

Os processos para atividades de gestão e engenharia 

são documentados, padronizados e integrados de 

acordo com o padrão estabelecido. 

Processos de engenharia e 

suporte organizacional 

Gerenciado 

Medidas detalhadas do processo e qualidade do 

produto são coletadas. Processo e produtos são 

quantitativamente entendidos e controlados. 

Qualidade de processos e 

produto 

Otimizado 

O processo de melhoria contínua é viabilizado por 

meio de feedback quantitativo dos processos, 

tecnologias e ideias inovadoras. 

Processo de melhoria contínua 
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Fonte: traduzido e adaptado de Hersleb et al., 1997. 

 

 O enfoque do CMM é sobre o que as organizações devem fazer, sem determinar os meios 

como os objetivos devem ser alcançados. Contudo, o CMM não se resume a um modelo para medir 

as capacidades técnicas em gerenciamento de projetos de software. O modelo foi concebido para 

conduzir as equipes de desenvolvimento de software em direção à melhoria contínua e estabelecer 

uma cultura de excelência (JIANG et al., 2004). 

 A partir do segundo nível de maturidade, cada nível cobre certos processos-chave: 

 

QUADRO 4 – Processos-chave de cada nível de maturidade do CMM 

Nível de maturidade Processos-chave 

Repetitivo 

Gerenciamento de configuração de softwares; 

Garantia de qualidade de software; 

Gerenciamento de subcontratações de software; 

Acompanhamento e supervisão de projetos de software; 

Planejamento de projetos de software; 

Gerenciamento dos requisitos. 

Definido 

Revisão por pares; 

Coordenação intergrupal; 

Engenharia do produto; 

Gerenciamento integrado de software; 

Programa de treinamento; 

Definição de processos organizacionais; 

Foco de processos organizacionais. 

Gerenciado 
Gerenciamento da qualidade do software; 

Gerenciamento quantitativo do software. 

Otimizado 

Gerenciamento da mudança de processos; 

Gerenciamento da mudança da tecnologia; 

Prevenção de defeitos. 

Fonte: traduzido e adaptado de Paulk et al., 1993. 

 

Os principais modelos de maturidade desenvolvidos posteriormente sofreram influência do 

CMM em algum grau, como será visto ao examiná-los. 

 

2.2.2.2 Capability Maturity Model Integration – CMMI 
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 A operacionalização do CMM apresentou inconsistências ao longo de sua utilização. Para 

suprir as lacunas do modelo, foi realizado um esforço conjunto de diversas instituições para 

desenvolver o Capability Maturity Model Integration (CMMI), inspirado no CMM e em outros 

modelos de maturidade já utilizados pelas organizações participantes do projeto (SEI, 2002). 

O CMMI foi desenvolvido tendo como objetivos (VERGOPIA, 2008): eliminar 

inconsistências e reduzir redundâncias presentes nos modelos, simplificar e integrar os modelos 

para organizações de diversas áreas de atuação e para aumentar a clareza e o entendimento de 

maturidade em projetos. Devido a este último motivo, o CMMI busca utilizar terminologia, 

componentes e estilo comuns a outros modelos em vigência à época (SEI, 2002). 

 A estruturação do CMMI é baseada no mapeamento e melhoria dos processos 

organizacionais. A finalidade da melhoria é o crescimento em maturidade, de maneira semelhante 

aos níveis de maturidade presentes no CMM,  sendo cada nível de maturidade do CMMI associado 

a objetivos organizacionais. 

 

2.2.2.3 Project Management Maturity Model – PMMM 

 

 O primeiro modelo de maturidade alinhado ao Guia PMBOK veio à tona em 1998. 

Desenvolvido por Kerzner (2001), o Project Management Maturity Model (PMMM) segue a 

tendência do CMM e propõe um modelo composto por cinco níveis de maturidade 

preestabelecidos, a saber: 
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QUADRO 5 – Níveis de maturidade PMMM 

Nível de maturidade Características principais 

Linguagem comum 

 Neste nível, a organização reconhece a importância da gestão de projetos e a 

necessidade de uma boa compreensão do conhecimento básico em gestão de 

projetos, juntamente com a linguagem/terminologia comum. 

Processos comuns 

A organização reconhece que os processos comuns precisam ser definidos e 

desenvolvidos de modo que o sucesso em um projeto possa ser repetido em 

outros. Também incluído nesse nível está o reconhecimento de que os 

princípios de gestão de projetos podem ser aplicados a outras metodologias 

empregadas pela empresa e servir-lhes de apoio. 

Metodologia singular 

Neste nível, a organização reconhece o efeito sinérgico da combinação de 

todas as metodologias corporativas em uma única metodologia, o centro da 

qual é constituído pela gestão de projetos. Os efeitos sinérgicos também 

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

com várias metodologias. 

Benchmarking 

Este nível apresenta o reconhecimento de que a melhoria dos processos é 

necessária para manter uma vantagem competitiva. O benchmarking deve ser 

realizado de forma contínua. A empresa deve decidir com quem vai se 

comparar e o que vai ser comparado. 

Melhoria continua 

 Neste nível, a organização avalia as informações obtidas através do 

benchmarking e deve decidir se essas informações melhorarão ou não sua 

metodologia. 

Fonte: traduzido e adaptado de Kerzner, 2009. 

 

 Apesar das influências do CMM, o foco do PMMM é o gerenciamento de projetos, não o 

desenvolvimento do produto, o que se tornou uma tendência posteriormente. 

 Para fundamentar o seu modelo, Kerzner (2001) apresenta as mudanças ocorridas na gestão 

de projetos desde os anos 1970. O autor argumenta que tais mudanças evidenciam o 

amadurecimento da gestão de projetos no mundo empresarial. 

 Kerzner (2001) fundamenta o modelo no entendimento de que existem geralmente seis 

forças que dirigem o gerenciamento de projetos numa organização e organiza o modelo tendo isto 

por base. As seis forças trabalham como potência motriz para levar a organização a orientar sua 

gestão para projetos. As forças são: presença de projetos de capital, nível de expectativas do 

consumidor, competitividade interna, entendimento executivo, desenvolvimento de novos produtos 

e eficiência e eficácia.  
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 A avaliação de maturidade correspondente a cada nível é conduzida por um questionário. 

O instrumento de avaliação do primeiro nível possui 80 questões de múltipla escolha referentes ao 

conhecimento do Guia PMBOK que o gestor possui. A partir do segundo nível o questionário é 

aplicado sobre a realidade corporativa. No segundo nível há 20 questões, no terceiro nível há 42. 

Nos níveis 4 e 5 há, respectivamente, 25 e 16 questões. Os questionários dos quatro níveis mais 

altos possuem extensão de 7 pontos, numa escala de -3 a +3. 

 É possível ocorrer sobreposição entre os níveis de maturidade, mas a transição entre níveis 

ocorre somente após a consolidação do nível anterior, seguindo o devido mapa de sucesso 

determinado pelo modelo. A sobreposição entre os níveis 1 e 2 ocorre no momento em que a 

organização passa a desenvolver os processos de gerenciamento de projetos enquanto faz 

adaptações para a linguagem comum ou durante o treinamento da equipe. A sobreposição entre os 

níveis 3 e 4 pode ocorrer enquanto a organização desenvolve uma metodologia singular, quando 

há planos sendo feitos aos processos de gerenciamento. A sobreposição entre os níveis 4 e 5 ocorre 

enquanto a organização se torna mais e mais comprometida no benchmarking e melhoria contínua. 

 Segundo Kerzner (2001), a melhoria na maturidade do gerenciamento de projetos visa a 

competitividade sustentável de uma organização. Com o fim de perseguir tal competitividade, o 

autor expõe uma sequência lógica para obter excelência: 

 

 

 

FIGURA 4 – Competitividade em gerenciamento de projetos. 

Fonte: traduzido e adaptado de Kerzner, 2001. 
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 Os cinco níveis de maturidade estão divididos em: imaturidade, maturidade e excelência. 

A transição entre os níveis apresenta uma sequência lógica, conduzindo de degraus inferiores a 

degraus superiores. A primeira etapa é simplesmente ter razoável noção de gerenciamento de 

projetos, que, ao aplicar esses conhecimentos, leva a organização ao segundo degrau. Neste ponto, 

a equipe já possui habilidades de gerenciamento, os quais são a fonte para alcançar competência 

na gestão de projetos. Este cenário da organização dará suporte para a empresa obter vantagem 

competitiva, que é o caminho para a o mais alto nível: competência estratégica no setor. 

 

2.2.2.4 Organizational Project Management Maturity Model – OPM3 

 

 O PMI desenvolveu um modelo próprio de maturidade em projetos, o Organizational 

Project Management Maturity Model (OPM3), com a proposta de estender o padrão PMBOK e 

fornecer princípios para determinar o nível de gestão de uma organização. O diagnóstico é feito 

por meio de um questionário com 151 questões, que avalia as competências da organização. O 

modelo de maturidade é totalmente aderente ao PMBOK (PMI, 2003). 

 O modelo segue o pressuposto de que há um gap entre a estratégia organizacional e o 

sucesso dos projetos, como apresenta a figura abaixo. A proposta é que o OPM3 supere esta 

dificuldade, viabilizando a ligação entre ambas. 

 

 

FIGURA 5 – OPM3 como ponte ligando estratégia organizacional e projetos bem-sucedidos. 

Fonte: traduzido e adaptado de PMI, 2003. 
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 Três elementos gerais conduzem o OPM3 (PMI, 2003): (1) conhecimento: apresenta o 

conteúdo do padrão, orientando a como utilizar o modelo; (2) avaliação: fornece métodos para 

avaliar melhores práticas e capacidades; e (3) melhoria: define o nível e mudanças organizacionais. 

É necessário realçar que o objetivo do OPM3 não é rigidez ou determinar o que a organização deve 

fazer; seu papel é levar o profissional à reflexão e oferecer uma opção de padrão a ser alcançado 

(PMI, 2003). 

 Diferente de outros modelos de maturidade, a determinação do grau de maturidade no 

OPM3 não se dá por avaliações unidimensionais e o retorno de que a organização ou setor está em 

um determinado nível de maturidade. A avaliação neste modelo envolve duas dimensões: 

capacidades incrementais e melhores práticas. A lógica utilizada no OPM3 é que o 

desenvolvimento de capacidades incrementais leva a melhores práticas em gerenciamento de 

projetos. 

 

FIGURA 6 – Continuum de maturidade OPM3 

Fonte: traduzido e adaptado de PMI, 2003. 

  

 O eixo horizontal é referente à dimensão de melhores práticas, relacionando-as a estágios 

progressivos de melhoria de processos. Os quatro estágios de melhoria são: padronização, 

mensuração, controle e melhoria contínua. O eixo vertical concerne à dimensão de melhores 

práticas e seus respectivos domínios: gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e 

gerenciamento de portfólio. 
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  O ciclo de operacionalização do modelo é composto por cinco fases: preparação para 

avaliação, revisão de avaliação, planejamento de aperfeiçoamento, implementação de 

aperfeiçoamento e repetição do processo. 

 Ainda que o OPM3 (PMI, 2003) não adote a divisão de “escada”, semelhante aos outros 

modelos expostos, alguns autores (SOUZA, 2015. REFS) dispõem os quatro estágios de melhoria 

como estágios de maturidade semelhante aos demais modelos. 

 

2.2.2.5 Project Management Maturity Model – ProMMM 

 

 Outro modelo foi suscitado no início dos anos 2000. Hillson (2003) teve como proposta um 

modelo de maturidade com características generalistas, que seria um diferencial em relação aos 

modelos anteriormente desenvolvidos. A proposta de Hillson (2003) foi produzir um modelo capaz 

de agir como um benchmark de capacidades em organizações de diversas áreas. 

O Project Management Maturity Model (ProMMM) foi inspirado em alguns modelos de 

maturidade, entre eles, no CMM. Não obstante, o ProMMM apresenta somente quatro níveis de 

maturidade. Quanto à possibilidade de o ProMMM ser pouco inovador diante dos modelos já 

existentes, Hillson (2003) chama atenção para o fato de que os modelos que trabalhavam na 

perspectiva de aferir capabilidades de acordo com benchmarks o faziam comparando com padrões 

preestabelecidos, como o PMBOK (2013), concentrando-se em áreas de conhecimento e grupos de 

processo. De acordo com o referido autor (2003), o ProMMM captura outros elementos de vital 

importância para o aferimento de capacidades, como áreas da cultura organizacional e aspectos 

humanos. 
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QUADRO 6 – Níveis de maturidade ProMMM 

Nível de maturidade Características principais 

Inexperiente 

Inconsciência da necessidade de gerenciamento de projetos. Não há 

abordagem estruturada para projetos. Gerenciamento de processos repetitivos 

e reativos. Pouca ou nenhuma tentativa de aprender do passado ou de se 

preparar para o futuro. 

Novato 

Algumas experiências com gerenciamento de projetos por meio de um 

pequeno número de indivíduos. Não há abordagem estruturada para uso geral. 

Consciência dos potenciais benefícios do gerenciamento de projetos, mas 

implementação ineficaz, sem obter benefícios em sua plenitude.  

Normalizado 

Gerenciamento de projetos construído em uma rotina de processos de 

negócios. Processos de gerenciamento de projetos genéricos na maioria ou 

totalidade dos projetos. Benefícios entendidos em todos os níveis da 

organização, entretanto, nem sempre consistentemente atingidos.  

Natural 

Consciência da cultura de projetos com abordagem proativa no 

gerenciamento de projetos em todos os aspectos do negócio. Uso ativo de 

informação de projetos para aprimorar processos de negócio e obter 

vantagem competitiva. 

Fonte: traduzido e adaptado de Hillson, 2003. 

 

A simplicidade é característica marcante do ProMMM. Diante de tantos modelos de 

maturidade mais complexos e que exigem maior know-how dos gestores para a sua aplicação, 

Hillson (2003) apresenta uma alternativa “simples sem ser simplista” (HILLSON, 2003, p. 300). 

 

2.2.2.6 PRINCE 2 Maturity Model – P2MM 

 

 PRINCE2 (HARPHAM et al., 2013) é um método de gerenciamento de projetos 

desenvolvida sob o comando do governo do Reino Unido em 2002. Inicialmente fora desenvolvido 

para organizações de TI, no entanto, devido à visão generalista dos processos de gerenciamento de 

projetos, passou a ser utilizado em outras áreas como um guia de melhores práticas (VERGOPIA, 

2008). 

 O PRINCE2 Maturity Model (P2MM) (HARPHAM et al., 2013) foi desenvolvido tendo 

por base a estrutura do Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3). 

O modelo é uma ferramenta de avaliação e melhoria dos processos de gerenciamento de projetos 

(HARPHAM et al., 2013), construída em consonância com o PRINCE2, sendo o modelo de 

maturidade padrão para as organizações que adotam a referida metodologia. 
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 Assim como a vasta maioria dos modelos de maturidade, o P2MM segue o padrão de cinco 

níveis de maturidade, como no CMM (Paulk et al., 1993), conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 7 – Níveis de maturidade P2MM 

Nível PRINCE2 Gerenciamento de projetos 

Conhecimento de 

processo 

A organização reconhece projetos e 

os opera sem alinhamento com a 

organização? (Os projetos podem 

estar caminhando informalmente, sem 

padrão estabelecido). 

A organização reconhece projetos e 

os opera sem alinhamento com a 

organização? (Os projetos podem 

estar caminhando informalmente, sem 

padrão estabelecido). 

Processo repetível 

A organização adotou o PRINCE2 e 

permitiu que o método fosse aplicado 

inconsistentemente ao longo dos 

projetos? 

A organização garante que cada 

projeto é executado com os próprios 

processos e procedimentos para um 

mínimo de padronização específica? 

(É possível que haja falta de 

consistência ou de coordenação entre 

projetos). 

Processo definido 

A organização adotou o PRINCE2 e o 

incorporou para alinhar a outros 

processos organizacionais, e o 

PRINCE2 pode ser adaptado para 

projetos específicos? 

A organização possui seus próprios 

processos de projetos controlados e 

esses processos podem ser adaptados 

para um projeto particular? 

Processo gerenciado 

A organização obtém e retém 

mensurações específicas sobre o 

desempenho em gerenciamento de 

projetos PRINCE2 e opera uma 

unidade de gestão da qualidade para 

prever o desempenho futuro? 

A organização obtém e retém 

mensurações específicas sobre o 

desempenho em gerenciamento de 

projetos e opera uma unidade de 

gestão da qualidade para prever o 

desempenho futuro? 

Processo otimizado 

A organização promove a melhoria 

contínua dos processos com 

gerenciamento de problemas e de 

tecnologia para os projetos a fim de 

melhorar a habilidade de descrever o 

desempenho ao longo do tempo e 

otimizar processos? 

A organização promove a melhoria 

contínua dos processos com 

gerenciamento de problemas e de 

tecnologia para projetos a fim de 

melhorar a habilidade de descrever o 

desempenho ao longo do tempo e 

otimizar processos? 

Fonte: traduzido e adaptado de Harpham et al., 2013. 

 

 A avaliação de maturidade no P2MM abrange sete perspectivas de processos: (1) controle 

de gestão, (2) gestão de benefícios, (3) gestão financeira, (4) engajamento das partes interessadas, 

(5) gestão dos riscos, (6) governança organizacional e (7) gestão de recursos. As organizações 
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costumam ser mais fortes em algumas áreas e mais fracas em outras (Harpham et al., 2013). O 

P2MM foi projetado pressupondo a existência de tais diferenças e, portanto, é possível que a 

mesma organização esteja em diferentes níveis de maturidade nas sete áreas. Cada uma das áreas 

possui descrições em cada nível, para que seja possível observar qual é o ponto mais adequado para 

classificar a organização, ao mesmo tempo em que o padrão serve para direcionar os gestores no 

desenvolvimento organizacional (Harpham et al., 2013). 

 

2.2.2.7 Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos – MMGP 

 

O Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos (MMGP) (PRADO, 2015) foi concebido 

em 2002 por Prado. O objetivo do autor foi desenvolver um modelo abrangente e em consonância 

com a realidade organizacional brasileira que retorne como resultado o quão bom é o 

gerenciamento de projetos numa organização ou departamento. A abrangência reside no fato de 

que o modelo foi desenvolvido com base em mais de quarenta anos de experiência no mercado, 

além de validado em organizações brasileiras privadas, públicas e do terceiro setor. Até o presente 

momento, o MMGP passou por duas alterações, sendo a última em 2015, e já foi aplicado em 

centenas de organizações brasileiras, além de dezenas de organizações estrangeiras (PRADO, 

2015). 

O modelo de Prado (2008) era dividido em dois tipos: (1) setorial, que deve ser aplicado 

em departamentos ou setores da empresa, e (2) corporativo, que tem por objetivo realizar uma 

avaliação generalista da organização. O modelo setorial tem sido o mais utilizado na literatura, 

principalmente pela vantagem de identificar diferentes graus de maturidade nos setores da mesma 

organização (PRADO, 2008). A última edição do modelo (PRADO, 2015) advoga um modelo 

somente setorial.  

 O MMGP é estruturado em cinco níveis de maturidade, a saber: inicial, conhecido, 

padronizado, gerenciado e otimizado, os quais estão caracterizados no quadro abaixo: 
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QUADRO 8 – Níveis de Maturidade MMGP 

Nível Características Cenário Aspecto básico 
Índice de 

sucesso 

Inicial 

Nenhuma iniciativa da 

organização. Iniciativas 

pessoais isoladas. 

Resistência à alteração das 

práticas existentes. 

Gerenciamento de 

projetos de forma 

isolada, intuitiva e 

individual 

Desalinhamento 

total 
Baixo 

Conhecido 

Treinamento básico de GP. 

Estabelecimento de uma 

linguagem comum. 

Gerenciamento de 

projetos de forma 

isolada, não padronizada 

e não disciplinada, mas 

com maior nível de 

qualidade 

Difusão de 

conhecimentos. 

Alguma 

melhoria. 

Padronizado 

Mapeamento dos processos 

Metodologia desenvolvida e 

implementada 

Informatização de partes da 

metodologia Estrutura 

organizacional implantada 

Iniciativas para alinhamento 

estratégico 

GP de forma mais 

organizada e padronizada 

Maior planejamento e 

controle dos projetos 

Melhor utilização da 

metodologia em GP 

Existência de 

padrões. 

Melhoria 

significativa 

Gerenciado 

Consolidação de 

competências técnicas, 

comportamentais e 

contextuais Alinhamento 

com os negócios da 

organização Identificação e 

eliminação de causas de 

desvios da meta 

Metodologia e 

informatização 

aperfeiçoadas 

Gerenciamento de 

múltiplos projetos de 

forma muito mais 

eficiente. Maior 

autonomia aos Gerentes 

de Projetos. Maior 

Alinhamento com a 

estratégia da instituição 

Padrões 

eficientes. 

Acima de 

80% 

Otimizado 

Melhoria contínua dos 

processos Grande 

experiência em GP Alto 

grau de excelência Desafios 

constantes com mais riscos 

GP altamente eficiente e 

eficaz Gerentes de 

Projetos altamente 

competentes e com 

grande autonomia 

Melhoria 

contínua dos 

padrões. 

Próximo de 

100%. 

Fonte: Prado (2010) 
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 Para avaliar a organização e situá-la em um dos cinco níveis de maturidade, é aplicado um 

questionário composto por 40 indicadores, um número baixo quando comparado a outros modelos 

de maturidade. Por causa do reduzido número de questões, o questionário apresenta simplicidade 

para o gestor.  

 Além dos cinco níveis, o MMGP é fundamentado sete em dimensões para a avaliação. As 

sete dimensões são (PRADO, 2015): 

• Competências em gerenciamento de projetos, programas e portfólio: nível mais 

fundamental para a gestão de projetos. Os envolvidos na atividade, no mínimo, devem 

possuir estas competências; 

• Competência técnica e contextual: além de generalistas, os profissionais envolvidos no 

gerenciamento de projetos devem ser competentes em aspectos mais específicos da 

atividade realizada de acordo com a função exercida; 

• Competência comportamental: a competência em aspectos comportamentais, junto às 

competências anteriores, forma a tríade de sustentação da gestão de projetos.  

• Uso de metodologia: o gerenciamento exige uma metodologia sistemática que envolva o 

ciclo a ser acompanhado; 

• Uso de informatização: a disponibilização das informações, no momento certo e para as 

pessoas certas, viabilizam a tomada de decisão; 

• Alinhamento estratégico: a execução dos projetos necessita estar em harmonia com as 

estratégias organizacionais. 

• Estrutura organizacional: a implementação de um projeto depende da estrutura 

organizacional como um todo. Esta dimensão é essencial para o sucesso de qualquer 

projeto, mas é dependente das demais dimensões: fundamentada pelas três primeiras e 

sustentada pelas três anteriores. 

Para melhor compreensão, as dimensões podem ser esquematizadas da seguinte forma: 
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FIGURA 7 – As sete dimensões da maturidade 

Fonte: Prado, 2015. 

 

 O questionário do MMGP é dividido em quatro seções, uma para cada nível de maturidade, 

excluindo-se o nível mais elementar, sendo dez perguntas em cada seção. Cada pergunta possui 

cinco alternativas de resposta, exceto as perguntas do nível 5, que possuem apenas duas 

alternativas. A avaliação é realizada pelo cálculo dos níveis de aderência a cada nível e as diferentes 

dimensões. A avaliação é feita em três partes: inicialmente é avaliada a aderência aos níveis de 

maturidade; posteriormente avalia-se a aderência aos níveis de maturidade; e por fim é feita uma 

avaliação final de maturidade, obtendo o índice final e é determinado o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos (BRAMATI, 2013). 

 Após a avaliação, Prado (2015) sugere que se utilizem os dados para traçar um plano de 

crescimento em que se utilizam setores ou organizações semelhantes como benchmarks e elabora-

se um plano de curto prazo e outro de longo prazo. 

  

2.3.3 Comparação entre modelos 

 

 Todos os modelos apresentados são em algum grau inspirados no CMM (PAULK et al., 

1993). A característica central da maior parte deles é o diagrama composto por cinco níveis de 

maturidade, com exceção do ProMMM (HILLSON, 2003), em que há somente quatro níveis, e do 

OMP3 (PMI, 2003), que não adota a visão de níveis de maturidade como os demais. Ainda assim, 
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o ProMMM (HILLSON, 2003) conserva a mesma estrutura teórica do CMM ((PAULK et al., 

1993). 

 À exceção do OPM3 (PMI, 2003), todos os modelos de maturidade estão incluídos no 

seguinte quadro, em que há a caracterização genérica agregada de cinco níveis de maturidade: 

 

QUADRO 9 – Características agregadas dos modelos de maturidade em gestão de projetos 

Nível Semelhanças entre modelos Diferenças 

1 

Pouco reconhecimento da importância do 

gerenciamento de projetos na organização. Os projetos 

existentes são, no mínimo, pouco alinhados à 

estratégia organizacional. 

PMMM: a organização reconhece a 

importância da gestão de projetos e 

possui um território comum de 

comunicação sobre o assunto. 

2 

Há alguns processos implementados. Ainda há poucos 

benefícios obtidos. É possível que haja uma 

metodologia ou padrão de projetos, mas com alto 

índice de má execução dos projetos. Maior 

reconhecimento da importância da gestão de projetos. 

- 

3 
Metodologia padrão para os projetos desenvolvidos. 

Visão organizacional unificada. 
- 

4 
Melhoria de processos. Controle de gestão. 

Consolidação do estágio anterior. 

ProMMM e PMMM: geração de 

vantagem competitiva. 

5 
Melhoria contínua. A organização ou setor é 

benchmark em gerenciamento de projetos. 
ProMMM: não possui nível 5. 

Fonte: elaborado a partir de Harpham et al., 2013. Hillson, 2003. Kerzner, 2001. Paulk et al., 1993. PMI, 

2003. Prado, 2015. 

 

 Enquanto a maioria dos modelos permite que uma organização sem o mínimo de 

consciência sobre a importância do gerenciamento de projetos esteja localizada no nível 1 de 

maturidade, PMMM (KERZNER, 2009) e OPM3 (PMI, 2003) admitem no nível mais elementar 

organizações que tenham algum conhecimento na área. 

 Nos últimos anos, diversas críticas foram empreendidas aos modelos de maturidade de 

gerenciamento de projetos. Os autores questionam sua utilidade e benefícios. Expomos aqui as 

críticas mais recorrentes e tecemos alguns comentários. A primeira acusação consta que falta 

embasamento teórico na construção dos modelos de maturidade, sob a alegação de que os modelos 

são estruturados intuitivamente (JUGDEV; THOMAS, 2002. ALBRECHT; SPANG, 2014). 

A segunda crítica é que não existem evidências empíricas que comprovem a relação entre 

maturidade e sucesso na entrega de projetos (BROOKES et al., 2014. MULLALY, 2014). 
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Em terceiro lugar, alguns autores declaram que os modelos quase sempre são inflexíveis 

em sua constituição e limitados a indústrias específicas e, apesar disso, existem numerosos modelos 

generalistas difundidos no mercado. Também é dito que os modelos são limitados e não 

acompanham as rápidas mudanças tecnológicas em práticas, processos e sistemas (JUGDEV; 

THOMAS, 2002). 

Uma quarta acusação destaca que os degraus de maturidade, usualmente cinco, não 

oferecem detalhes suficientemente profundos para análises efetivamente técnicas ao longo do 

tempo (JUGDEV; THOMAS, 2002). Alguns estudos apontam que os níveis de maturidade são mal 

divididos ou deveriam ter mais flexibilidade (BROOKES et al., 2014). Brookes et al. (2014) e Jiang 

et al. (2004) indicam que a divisão dos níveis dos modelos de maturidade pode ser parcialmente 

útil, mas extremamente limitada. Os dois estudos encontraram evidências de que a melhoria de 

performance em projetos não segue uma relação linear com o aumento da avaliação de maturidade. 

O quinto argumento declara que a maior parte dos modelos procura enfatizar processos de 

trabalho e são deficitários nas análises de recursos humanos e aspectos organizacionais (JUGDEV; 

THOMAS, 2002). 

À acusação de que não há embasamento teórico, concordamos que alguns dos primeiros 

modelos foram modelados de maneira simplificada. Contudo, os modelos posteriores apresentaram 

mudanças significativas no framework teórico. É possível observar sólido embasamento teórico 

em Jia et al. (2011), Backlund et al. (2014), Badewi (2016). Além destas publicações, os resultados 

obtidos de aplicações de modelos clássicos desafiam a hipótese de que não há embasamento, como 

veremos ainda nesta seção. 

Quanto à falta de evidências empíricas entre maturidade e sucesso, existem trabalhos que 

procuraram evidenciar estes dados. Dai e Wells (2004) realizaram um estudo empírico para 

examinar, dentre outras coisas, a relação entre a adoção de padrões de gerenciamento de projetos 

e sucesso na execução dos projetos. Os resultados apontam que a adoção de padrões é 

positivamente correlata à execução dos projetos. Jiang et al. (2004) avaliaram a performance de 

projetos em software em comparação à avaliação de maturidade com base no CMM (PAULK et 

al., 1993). As conclusões indicam que o nível de maturidade está positivamente relacionado à 

performance dos projetos. O mesmo trabalho apresenta a visão dos gerentes de projetos que 

participaram da pesquisa, os quais, em linhas gerais, concordam que o CMM pode ser um 
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instrumento útil para apoiar a condução dos processos de desenvolvimento de software para 

melhores níveis. 

Grant e Pennypacker (2006) empreenderam uma pesquisa com 126 empresas de variadas 

indústrias intentando analisar capacidades em projetos e o nível de maturidade. Os resultados 

obtidos assinalam que há uma relação direta entre as capacidades em projetos e o nível de 

maturidade retornado pelo modelo aplicado às instituições. Os benefícios mais notáveis obtidos 

por organizações ao utilizarem modelos de maturidade de gestão de projetos foram sintetizados por 

Khoshgoftar et al. (2009): 

• Gerenciamento de todos os projetos com eficácia; 

• Melhoria contínua de performance em todos projetos; 

• Aperfeiçoamento do diálogo entre equipes de gerenciamento de projetos e a alta gestão. 

No Brasil, Rodrigues et al. (2005) encontraram resultados semelhantes ao avaliarem a 

relação entre PMOs e a maturidade em gerenciamento de projetos, concluindo que escritórios de 

projetos bem estruturados tendem a conduzir os projetos a níveis mais elevados de sucesso, sendo 

outra evidência da utilidade da adoção de padrões de gerenciamento de projetos. Semelhantemente, 

Prado (2015) examinou o nível de maturidade comparou com as práticas organizacionais e as 

evidências apontam para uma relação positiva entre nível de maturidade e boas práticas 

organizacionais, principalmente para os graus mais baixos de maturidade. 

A terceira crítica se refere à rigidez dos modelos. É notório que diversos modelos 

atualmente presentes na literatura são pouco flexíveis em sua constituição. Contudo, faz-se 

necessária a distinção entre rigidez do modelo, que realmente pode ser um aspecto desfavorável, e 

princípios gerais que atuam como fio condutor nas organizações. Princípios bem estabelecidos são 

úteis e importantes como diretrizes comuns a uma quantidade significativa de organizações, como 

é o caso dos padrões de gerenciamento de projetos. Os modelos de maturidade generalistas são 

utilizados em grande escala em algumas indústrias, mas alguns segmentos priorizam modelos de 

maturidade específicos para o seu setor e obtêm resultados mais efetivos advindos de sua aplicação 

(JIA et al., 2011). 

Por fim, há a denúncia quanto à ênfase somente em processos técnicos, não havendo a 

devida preocupação com recursos humanos e aspectos organizacionais, e por isso não haveria uma 

visão completa dos projetos e seus principais aspectos. Para compreender com profundidade um 

projeto, é necessário analisar certos processos que não se configuram como puramente técnicos, 
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tais como (ENGWALL, 2003): (1) experiências de atividades passadas; (2) políticas da 

organização durante as fases pré-projeto; (3) cursos paralelos de eventos ocorrendo durante a 

execução; (4) ideias sobre o futuro após o projeto; e (5) normas, valores e rotinas institucionalizadas 

do contexto organizacional do projeto.  

Apesar de discordarmos de parte das críticas, reconhecemos a grande utilidade dos 

trabalhos com enfoque crítico. Diversos pontos ressaltados por eles nos auxiliaram a reduzir os 

erros cometidos na construção de modelos anteriores. Alguns trabalhos evidenciam a necessidade 

de maior entendimento dos fatores contextuais para a construção dos modelos de maturidade 

(ENGWALL, 2003. MULLALY, 2014). Apesar de haver alguma heterogeneidade no contexto de 

IFES, existem leis e normas que regulamentam o funcionamento delas. Estes princípios reduzem a 

heterogeneidade destas organizações ao tornar certos princípios e procedimentos padronizados, 

como exposto na seção anterior. 

Outros trabalhos afirmaram anteriormente que modelos de maturidade focam somente em 

processo de trabalho, ignorando recursos humanos e aspectos organizacionais (JUGDEV e 

THOMAS, 2002). Alguns modelos corrigiram estas falhas e os seguimos para o presente trabalho 

(COOKE-DAVIES; ARZYMANOW, 2003. PRADO, 2015. KIM; GRANT, 2010). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A natureza do presente trabalho é de pesquisa aplicada de paradigma quantitativo. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa é descritiva e aplicada. Quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica e 

pesquisa participante. A primeira fase da pesquisa é composta por pesquisa bibliográfica para 

identificar os principais modelos de maturidade em gerenciamento de projetos na literatura. 

 

3.2 Pesquisa bibliográfica 

 

 Para construir o referencial teórico, foram realizadas pesquisas em bases de dados nacionais 

e internacionais. As bases pesquisadas foram Portal de Periódicos Capes, Science Direct, Scopus, 

Emerald e Google Scholar. O foco das buscas foi encontrar modelos de maturidade em gestão de 

projetos, além de aplicações em diversos segmentos, dando preferência a referências 

internacionais. Posteriormente foram buscados estudos brasileiros na forma de artigos, dissertações 

e teses. Seguem abaixo os resultados obtidos na primeira busca em cada base: 

 

QUADRO 10 – Pesquisa bibliográfica – resultados iniciais 

Base Palavras-chave Resultados 

Portal Periódicos Capes maturity model project management 618 

Science Direct¹ maturity model project management 85 

Scopus¹ maturity model project management 847 

Emerald¹ maturity model project management 81 

Google Scholar² maturity model project management 251 

Portal Periódicos Capes modelo maturidade projetos 23 

Google Scholar² modelo maturidade projetos 34 

Total de resultados 1939 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
 

¹ Palavras-chave buscadas apenas em títulos, resumo e palavras-chave. 

² Palavras-chave buscadas apenas em títulos. 
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 Após a coleta de artigos, teses e dissertações, foram verificados o título e as palavras-chave. 

Se o material era condizente com o tema, permanecia no repositório do autor, caso contrário, era 

deixado de lado. No caso dos trabalhos que permaneceram no repositório, foi feita a leitura dos 

resumos e verificado se era um material relevante para a pesquisa. A relevância do material foi 

medida de acordo com o objetivo, metodologia e se havia inovação em relação a outros trabalhos. 

Os trabalhos que passaram desta fase foram lidos. O fluxograma abaixo representa como esse 

processo foi realizado. 

 

 

FIGURA 8 – Seleção de material para pesquisa bibliográfica 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 Ao longo das leituras, outros materiais relevantes foram encontrados referenciados nos 

materiais pesquisados, fato que confirmou as melhores referências da área e complementou o 

material. À última fase de análise, de leitura do material na íntegra, chegaram 72 obras, entre artigos 

e teses. 

 

3.3 Apoio Multicritério à Decisão – AMD 

 

 A tomada de decisão envolvendo múltiplos critérios é um tema que permeia diversas 

ciências. Diferentes decisões como gerenciamento de recursos hídricos, decisões políticas 

internacionais, seleção de funcionário para contratação, escolha de local de instalação de uma usina 

eólica e outras deliberações envolvem múltiplos critérios. Até o final da década de 1960, o 

paradigma mais comum de avaliação na pesquisa operacional era de abordagem monocritério 

(ROY, 1990). 
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 Problemas de decisão multicritério envolvem mais de uma alternativa disponível para 

escolha. Para ter um problema de decisão multicritério passível de ser analisado com AMD, é 

necessário que não haja obviedade quanto à alternativa ideal. Isto é, num problema em que se deve 

escolher 𝑥 alternativas, é necessário que ao menos 𝑥 + 1 alternativas sejam não dominadas. Uma 

alternativa dominada é aquela que não apresenta superioridade técnica em relação às demais 

alternativas em nenhuma dimensão, sendo, portanto, inviável. 

 O arranjo de um problema pode variar de acordo com a necessidade e percepção do analista 

e do decisor. Contudo, existem algumas características comuns a todos os problemas de decisão 

multicritério (HWANG; YOON, 1981): 

• Múltiplos objetivos: cada problema possui múltiplos objetivos. O decisor deve gerar 

objetivos relevantes para o problema; 

• Conflitos entre critérios: múltiplos critérios costumeiramente conflitam entre si e não 

podem ser mutuamente satisfeitos; 

• Unidades não mensuráveis: cada objetivo possui diferentes unidades de medida. 

• Modelagem/seleção: soluções para os problemas são para modelar a melhor alternativa ou 

para selecionar a melhor dentre um conjunto finito de alternativas. O processo de 

modelagem/seleção envolve a busca pela alternativa que mais satisfaz os critérios. 

O AMD auxiliará o decisor na avaliação de múltiplos objetivos, conflitantes entre si, de 

forma integrada. Dentre as principais problemáticas, destacam-se (ROY, 1996): 

• Problemática de escolha (Pα): consiste em esclarecer a melhor decisão de escolha de um 

subconjunto de alternativas; 

• Problemática de classificação (Pβ): consiste em alocar cada ação a uma classe, sendo as 

classes ordenadas de acordo com a preferência; 

• Problemática de ordenação (Pλ): consiste em ordenar as alternativas de maneira 

decrescente; 

• Problemática de descrição (Pδ): consiste em apoiar a decisão por meio de descrição da 

performance das alternativas. 

Além da problemática, os métodos são classificados quanto à racionalidade, que pode ser 

compensatória ou não compensatória. A primeira classe de métodos, de racionalidade 

compensatória, permite que haja relações de trade-offs entre os critérios, tendo em vista melhorar 

o resultado final, o que não acontece quando é pressuposto que a racionalidade é não 
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compensatória. Neste caso, levam-se em consideração somente os subconjuntos em que há alguma 

preferência entre alternativas, não atentando para a diferença na preferência entre os critérios 

(ALMEIDA, 2013). 

Seria inadequado considerar o problema como uma problemática de escolha, visto que o 

objetivo não é selecionar um subconjunto de alternativas dentre o universo. A problemática de 

ordenação seria igualmente inadequada, pois não se tem como objetivo estabelecer uma ordem de 

alternativas mais viáveis por meio de um ranking. O problema também não se adequa à 

problemática de descrição, pois não envolve descrições de ações e consequências visando a 

decisão. 

O problema apresentado neste estudo consiste em um problema de classificação. Cada 

unidade gestora será avaliada e alocada a uma determinada classe, tais como os modelos de 

maturidade apresentados anteriormente. Não haverá necessidade de ordenar as alternativas, mas 

tão-somente será necessário vinculá-las às classes a partir de critérios predefinidos. 

É necessário que o método seja de racionalidade não-compensatória, para que não haja 

compensação entre dimensões bem e mal avaliadas. Isto significa que não é suficiente uma unidade 

de gestão ser bem avaliada em uma dimensão, se, em outra, ela é mal avaliada. De tal modo, o 

propósito do modelo desenvolvido não é obter avaliação média da unidade, mas obter a maturidade 

global em gerenciamento de projetos de forma que, para avançar para o próximo nível de 

maturidade, a unidade organizacional deve obter avaliação apropriada em todos os critérios 

avaliados. 

O método que corresponde às exigências apresentadas é o ELECTRE TRI (MOUSSEAU; 

SLOWINSKI, 1998), o qual é parte da família ELECTRE de métodos de AMD. O método trabalha 

a partir da problemática de classificação e com racionalidade não compensatória. A problemática 

de classificação aloca cada alternativa a uma determinada classe de acordo com a performance da 

alternativa (ROY, 1996. MOUSSEAU et al., 2000; ALMEIDA, 2013). 

A alocação das alternativas é resultado da comparação com alternativas de referência que 

servem de limiar para a divisão entre as classes, sendo 𝑝 fronteiras (limiares) e 𝑝 + 1 classes. As 

fronteiras são marcos que limitam a permanência ou mudança entre classes. A grande vantagem 

em utilizar ELECTRE TRI ao invés dos métodos presentes nos principais modelos de maturidade 

em gerenciamento de projetos difundidos, se dá pelo fato de que o referido método de AMD vencer 

a inflexibilidade do modelo permitindo maior sensibilidade entre classes dadas pelas fronteiras. É 
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possível identificar a presença de preferência forte, fraca ou indiferença entre alternativas e 

fronteiras, bem como determinar o quanto uma alternativa 𝑎 deve sobreclassificar uma fronteira 𝑏 

para romper a fronteira e atingir a classe 𝐶 superior, como na figura abaixo: 

 

 

FIGURA 9 – Classes e limites no ELECTRE TRI. 

Fonte: Traduzido de Mousseau et al., 2000. 

 

As relações de sobreclassificação são construídas a partir da comparação das alternativas 

com os perfis. É possível afirmar que 𝑎𝑆𝑏 (lê-se: 𝑎 sobreclassifica 𝑏) se houver ao mesmo tempo 

concordância e não discordância para a relação de sobreclassificação. Para a análise, são 

verificados os índices de concordância parcial 𝑐𝑗(𝑎, 𝑏), concordância global 𝑐(𝑎, 𝑏) e discordância 

parcial 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏), dados por: 

 

𝑐𝑗(𝑎𝑏) =

{
 

 
0, 𝑠𝑒: 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) ≥ 𝑝𝑗(𝑏ℎ)

1, 𝑠𝑒: 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) ≤ 𝑞𝑗(𝑏ℎ)
𝑝𝑗(𝑏ℎ)+𝑔𝑗(𝑎)−𝑔𝑗(𝑏ℎ)

𝑝𝑗(𝑏ℎ)−𝑞𝑗(𝑏ℎ)

              (1) 

 

𝑐(𝑎, 𝑏) =
∑ 𝑘𝑗𝑐𝑗(𝑎, 𝑏𝑛)𝑗∈𝐹

∑ 𝑘𝑗𝑗∈𝐹
 

(2)

 

𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
0, 𝑠𝑒: 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) ≤ 𝑝𝑗(𝑏ℎ)

1, 𝑠𝑒: 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) > 𝑣𝑗(𝑏ℎ)
𝑔𝑗(𝑏ℎ)−𝑔𝑗(𝑎)−𝑝𝑗(𝑏ℎ)

𝑣𝑗(𝑏ℎ)−𝑝𝑗(𝑏ℎ)
, 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

    (3) 
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Sendo 𝑘𝑗 os pesos dos critérios, 𝑝𝑗 os limiares de preferência, 𝑞𝑗 os limiares de 

indiferença e 𝑣𝑗  os valores de veto. Estes valores são elicitados pelo decisor junto ao analista, 

devendo este conduzir aquele para obter valores precisos e realistas. 

Após os cálculos de concordância e discordância, é calculado o grau de credibilidade para 

analisar a afirmação 𝑎𝑆𝑏ℎ: 

𝜎(𝑎, 𝑏ℎ) = 𝑐(𝑎, 𝑏ℎ) ∙∏
1 − 𝑑𝑗(𝑎,𝑏ℎ)

1 − 𝑐(𝑎,𝑏ℎ)
𝑗∈𝑓

 
(4)

𝑜𝑛𝑑𝑒 = �̅�{𝑗 ∈ 𝐹: 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏ℎ) > 𝑐(𝑎, 𝑏ℎ)} 

 Ao final, a afirmação 𝑎𝑆𝑏ℎ é aceita se 𝜎(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝜆, sendo 𝜆 o nível de corte tal que 𝜆 ∈

[0.5,1]. De tal forma, será possível determinar em qual classe cada alternativa está e quanto ela 

deve melhorar em cada aspecto para alcançar maior maturidade. 

 Para melhor compreensão das fases do ELECTRE TRI, apresentamos abaixo um 

fluxograma com as atividades. 

 

 

FIGURA 10 – Atividades para execução do ELECTRE TRI. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

3.4 Coleta de dados 

  

 A coleta de dados foi realizada por meio intermédio de entrevista semiestruturada baseada 

nos critérios que constituem o modelo. A principal vantagem da entrevista semiestruturada é que, 

devido à sua composição com perguntas abertas e fechadas, o respondente tem a possibilidade de 

discorrer sobre o assunto, enriquecendo a entrevista (BONI; QUARESMA, 2005). Além disso, 

como os temas abordados são inter-relacionados, as respostas complementam uma a outra.  
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3.5 Contexto de aplicação 

 

A aplicação do modelo se deu em unidades de gestão do Campus Central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado em Natal/RN. Fundada no ano de 1958, a 

UFRN foi constituída inicialmente como uma instituição estadual, sendo federalizada ao final da 

mesma década. 

Atualmente a instituição conta com mais de 37 mil alunos, 3 mil servidores técnicos-

administrativos e 2 mil docentes efetivos distribuídos entre os 84 cursos de graduação presencial, 

9 cursos de graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação. Existem 8 pró-reitorias, 4 

secretarias, 6 institutos, 3 superintendências, 10 núcleos, dentre outras unidades, como centros, 

departamentos, museus, escolas e hospitais. Estas unidades estão divididas em cinco campi, 

contudo, esta pesquisa se limitará ao Campus Central, localizado em Natal, Rio Grande do Norte, 

onde se concentra a vasta maioria das unidades. 

A decisão pela UFRN foi devido à facilidade de acesso às informações e pelo fato de possuir 

uma unidade que atua como um PMO, a Secretaria de Gestão de Projetos (SGP), cujos gestores 

atuaram como decisores para a construção do suporte metodológico proposto. A SGP teve início 

no ano de 2016, tendo como função transformar conhecimento científico em valor para a sociedade, 

disseminando boas práticas em gestão de projetos.  

 Inicialmente foram levantadas trinta unidades institucionais onde seria importante mensurar 

a maturidade em gerenciamento de projetos. Foi definida uma amostra entre as principais unidades 

para a aplicação do modelo. 

 Há uma resolução do Conselho de Administração da UFRN (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016) que classifica os projetos acadêmicos quanto à natureza, que podem ser: 

I - projeto de ensino: projeto com o objetivo de desenvolver cursos voltados para atender 

necessidades específicas de instituições parceiras ou para uma oferta não regular em 

atendimento às demandas da sociedade, com tempo determinado. 

II - projeto de pesquisa: projeto desenvolvido com o objetivo de gerar conhecimentos e/ou 

soluções de problemas científicos específicos, além do domínio dos saberes, mediante 

análise, reflexão crítica, síntese e aprofundamento de ideias a partir da colocação de um 

problema de pesquisa e do emprego de métodos científicos. 

III - projeto de extensão: projeto executado por meio da interação com os diversos setores 

da sociedade, com a participação de docentes, servidores técnicos e alunos, visando ao 

intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento, bem como à atuação da Universidade 

na realidade social por meio de ações de caráter educativo, social, artístico, cultural, 

científico e tecnológico e que tratem de temáticas como meio-ambiente, direitos humanos, 
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saúde, trabalho, comunicação, extensão tecnológica para transferência e difusão de 

tecnologia, dentre outras. 

IV - projeto de desenvolvimento institucional: programas, projetos, atividades e operações 

especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à 

melhoria mensurável das condições da Universidade, para cumprimento eficiente e eficaz 

de sua missão, conforme descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional, vedada, em 

qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos 

(art. 1º, §1º, da Lei 8.958/94, incluído pela Lei 12.349/10). 

V - projeto de desenvolvimento científico e tecnológico: projeto desenvolvido com o 

objetivo de fomentar e promover atividades científicas e tecnológicas nas diversas áreas 

do conhecimento humano, bem como realizar estudos de ciência, tecnologia e inovação 

(estudos de CT&I) em áreas estratégicas visando ao progresso do conhecimento técnico-

científico. 

VI - projeto de fomento à inovação: projeto desenvolvido com o objetivo de introduzir 

novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos 

produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades 

ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em 

melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho, podendo abranger riscos 

tecnológicos. 

 

A avaliação de maturidade envolveu unidades de gestão que envolvem os seis tipos de 

projetos desenvolvidos. Em cada unidade de gestão, foi entrevistado o gestor da área ou o 

responsável por projetos.  

A avaliação foi realizada das seguintes unidades de gestão: 

a) Instituto Metrópole Digital: Unidade institucional criada em 2011, visando a formação 

de alunos nos níveis técnico, superior e pós-graduação. A ênfase do Instituto é na área 

de TI, não somente no ensino. Pesquisa, inovação tecnológica e incentivo à cultura 

empreendedora são importantes frentes, que culminaram na criação da incubadora de 

empresas de base tecnológica, a Inova Metrópole. 

b) Pró-Reitoria de Extensão: Órgão vinculado à Reitoria da UFRN, cuja responsabilidade 

é viabilizar as transformações sociais por meio da interação e envolvimento de 

professores, estudantes e técnicos. Todas as ações de extensão são abarcadas por esta 

Pró-Reitoria, que lida com diversos tipos de projetos, das mais diversas áreas, níveis 

complexidade e orçamento. 

c) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: Unidade de gestão responsável pelas políticas de 

gestão de pessoas da UFRN. É uma área que contempla grande número de processos, 

mas que também desenvolve projetos voltados para a comunidade da universidade, com 

ênfase nos servidores.  
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d) Secretaria de Educação à Distância: Criada em 2003, a secretaria tem como objetivo 

incentivar a educação a distância e expandir o ensino e a aprendizagem com a utilização 

de ferramentas de comunicação e TI. A unidade trabalha com uma estrutura de porte 

considerável, sob projetos de melhoria das demandas emergentes da educação a 

distância.  

Entre as unidades, algumas vezes o valor da gestão de projetos não é devidamente 

reconhecido, o que será exposto na seção 5.3. Entretanto, o advento da SGP se deu como 

desdobramento do PDI da UFRN. O valor do gerenciamento é reconhecido pela alta gestão da 

universidade e pela literatura, como discutido na seção 2.3.2. 
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4 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 

 

4.1 Definição dos critérios 

 

 Durante a pesquisa bibliográfica foram identificados os principais critérios para análise da 

maturidade em gerenciamento projetos tendo em vista as IFES. Os critérios foram definidos de 

acordo com a literatura e sendo gradualmente alinhados e validados com os gestores da SGP. Sete 

dimensões foram estabelecidas: 

• Capacidade técnica em gestão de projetos; 

• Competências organizacionais; 

• Competências comportamentais; 

• Informatização; 

• Gestão de recursos; 

• Gestão de riscos; 

• Capacidade de inovação. 

Cada dimensão é composta por uma série de aspectos, igualmente identificados na literatura e 

validados pelos gestores da SGP. 
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QUADRO 11 – Dimensões para avaliação de maturidade 

Dimensão 
Referencial Teórico 

Descrição 

Capacidade Técnica em Gestão de Projetos Clarke, 1999. Cooke-

Davies; Arzymanow, 

2003. IPMA, 2006. 

Mihic et al., 2015. 

Morris et al., 2006. PMI, 

2003. 

Metodologia de gestão de projetos; padronização de processos; 

capacitação da equipe; qualidade na entrega dos projetos; gerenciamento 

de escopo; cumprimento dos prazos; certificação em projetos; 

gerenciamento de portfólio. 

Competência Organizacional Cooke-Davies; 

Arzymanow, 2003. 

Harpham et al., 2013. 

Hillson, 2003. Kerzner, 

2001. 

Cultura organizacional; cultura de projetos; estrutura organizacional; 

alinhamento estratégico; governança; ambiente propício para criatividade; 

gerenciamento de conflitos; Escritório de Projetos. 

Competência Comportamental Clarke, 1999. IPMA, 

2006. Kim; Grant, 2010. 

Pinto; Prescott, 1988. 

Prado, 2015. 

Liderança; engajamento da equipe; motivação; comunicação; capacidade 

de negociação; eficiência nos relacionamentos; alinhamento pessoal-

organizacional; nível de estresse. 

Informatização Cooke-Davies; 

Arzymanow, 2003. 

Mihic et al., 2015. 

Morris et al., 2006. 

Prado, 2015. 

Softwares de apoio à GP; localização das informações; qualidade das 

informações; tecnologia da informação; capacitação dos profissionais para 

a devida utilização das informações; ferramentas de apoio; sistemas de 

informação; tomada de decisão com base em informações. 

Gestão de Recursos AXELOS, 2016. 

Harpham et al., 2013. 

Mihic et al., 2015. 

Sukhoo et al., 2007. 

Gestão de recursos financeiros, tempo, maquinário e outros ativos; 

emprego de profissionais nos projetos; controle de recursos; utilização de 

outros recursos; planejado x efetuado. 

Gestão de Riscos AXELOS, 2016. 

Harpham, 2013. Mihic 

et al., 2015. PMI, 2003. 

PMI, 2013. Sukhoo et 

al., 2007. 

Identificação e gerenciamento de riscos advindos de projetos, programas e 

portfólio; velocidade de resposta; qualidade da resposta; monitoramento 

de riscos em projetos, programas e portfólio. 

Capacidade de Inovação 

Baumann et al., 2016. 

Etzkowitz; Leydesdorff, 

2000. OECD, 2016.  

Identificação de áreas-chave para inovação; processos voltados para 

inovação; desenvolvimento de projetos de inovação; utilização de 

metodologias ágeis; integração com partes interessadas visando a 

inovação; integração entre ensino-pesquisa-extensão (ao menos entre duas 

esferas); retorno para a sociedade. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.2 Modelagem de preferências 

 

 A modelagem de preferências foi elicitada junto aos gestores da SGP, conforme estruturas 

de preferências do ELECTRE TRI (MOUSSEAU E SLOWINSKI, 1998). Desta maneira, foram 

viabilizadas as análises intracritério e intercritério, bem como a definição de limiares de 

preferência, indiferença e veto. 

 Os gestores das unidades de gestão avaliaram suas áreas conforme o modelo apresentado 

em 4.1, atribuindo escores para cada dimensão avaliada. Os escores dados podem variar de 1 a 5, 

seguindo os degraus das classes, sendo: 

 

QUADRO 12 – Descrição dos níveis de maturidade 

Nível de maturidade Descrição 

1 – Insuficiente Ausência de métodos e metodologia para condução das ações. 

2 – Caminhando Primeiros passos dados em direção às boas práticas. 

3 – Estável Nível aceitável para o bom andamento da gestão. 

4 – Consolidado Alta qualidade de trabalho na unidade organizacional. 

5 – Melhoria contínua A unidade atua com excelência e é referência para as demais unidades. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

É possível permanecer em valores intermediários entre os níveis, sendo este caso 

representado pela média aritmética dos valores anterior e posterior. O Apêndice A apresenta o 

detalhamento das descrições dos níveis de maturidade. 

Os pesos dos critérios do modelo foram definidos pelos gestores da SGP, unidade 

responsável pelo aumento da maturidade em gerenciamento de projetos na UFRN. Foi utilizado o 

sistema de votos para a definição de pesos dos critérios, sendo disponibilizados 100 votos para os 

gestores distribuírem entre as sete dimensões. 

Os pesos para os critérios em cada unidade pesquisada foram levantados por entrevistas 

semiestruturadas com os respectivos gestores. O Apêndice B traz o roteiro da entrevista. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Resultados obtidos 

  

As entrevistas realizadas com os gestores das unidades pesquisadas resultaram em uma 

matriz de avaliação geral inicial. Foram utilizados pseudônimos (a1, a2, a3 e a4) para as unidades. 

 

Tabela 1 – Avaliação das unidades de gestão 

Unidades 
Cap. Téc. 

em GP 

Comp. 

Organiz. 

Comp. 

Comport. 

Informa-

tização 

Gestão de 

Recursos 

Gestão de 

Riscos 

Cap. de 

Inovação 

a1 2,5 3,5 2,0 2,0 2,5 2,5 4,0 

a2 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 2,0 3,5 

a3 1,5 2,0 1,5 2,5 1,5 1,0 1,5 

a4 1,5 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.  

 

Como é visto, nenhuma unidade atingiu escore acima de 4 em nenhum critério, sendo 5 a 

nota máxima. A unidade a3 recebeu as mais baixas avaliações, incluindo escore 1 em gestão de 

riscos, o menor possível. 

Esta avaliação das unidades é um recorte de como o gestor observa a sua unidade. O 

entrevistador fica limitado às opiniões emitidas pelo entrevistado, buscando extrair informações 

que tornem a avaliação mais perto do real. De maneira geral, as unidades receberam avaliações de 

intermediárias para baixas.  

Com as avaliações finalizadas, o próximo passo é determinar os pesos das dimensões do 

modelo junto à SGP. Foram dados 100 votos para os gestores distribuírem entre as dimensões do 

modelo. Ao final, obtiveram-se os seguintes pesos:  
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Tabela 2 – Pesos das dimensões do modelo 

Dimensão Peso 

Capacidade Técnica em Gestão de Projetos 15 

Competência Organizacional 25 

Competência Comportamental 10 

Informatização 15 

Gestão de Recursos 10 

Gestão de Riscos 10 

Capacidade de Inovação 15 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

  

A dimensão de maior peso no modelo é Competência Organizacional. Isso significa que o 

maior impacto na avaliação de maturidade sobre as unidades de gestão será sobre essa dimensão. 

Os gestores da SGP atribuíram ¼ do peso total do modelo somente para Competência 

Organizacional. Assim como estar desenvolvido neste campo significa um bom índice, estar mal 

neste campo pode significar uma brusca queda na avaliação. 

 Apesar de três competências representarem somente 10% do peso total do modelo cada 

uma, o impacto delas também será significativo, visto que, sendo o ELECTRE TRI um método de 

AMD não compensatório, a baixa avaliação em um dos critérios impede a boa avaliação global e 

aloca a unidade para a categoria mais baixa. 

 As dimensões Capacidade Técnica em Gestão de Projetos, Informatização e Capacidade de 

Inovação obtiveram valores intermediários, com 15% dos pesos, cada uma. Juntas, são 

responsáveis por 45% do peso de avaliação do modelo. As três dimensões são de grande valor às 

unidades, visto que uma delas representa os atributos técnicos necessários ao gerenciamento de 

projetos, outra representa aspectos relacionados à disponibilidade, qualidade e utilização da 

informação, o que é essencial para a tomada de decisão, e a terceira dimensão trata sobre inovação, 

que está intimamente vinculada à gestão universitária no Brasil. 

A etapa a seguir foi a definição das fronteiras entre classes, sendo b1 a fronteira entre as 

duas classes superiores e b4 a fronteira entre as classes inferiores. Os valores representam os escores 

que as unidades devem atingir para sobreclassificar as fronteiras. Sobreclassificar uma fronteira 

significa ser alocado numa classe acima dela e abaixo da seguinte. O ELECTRE TRI determina 

que existam n fronteiras bn e n+1 classes. Neste caso, existem 4 fronteiras e 5 classes.  
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Tabela 3 – Fronteiras entre classes 

Dimensão 
Fronteiras 

b1 b2 b3 b4 

Capac. Téc. em Gestão de Projetos 4 3,5 2,5 2 

Competência Organizacional 4 3,5 2,5 2 

Competência Comportamental 4 3,5 2,5 2 

Informatização 4 3,5 2,5 2 

Gestão de Recursos 4 3,5 2,5 2 

Gestão de Riscos 4 3,5 2,5 2 

Capacidade de Inovação 4 3,5 2,5 2 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 Para superar a inflexibilidade de escores e fronteiras, foram determinados os limiares de 

indiferença, preferência e veto. Assim como os índices de fronteiras entre classes, a SGP optou por 

manter os mesmos valores dos limiares para todos os critérios. 

 

Tabela 4 – Limiares de indiferença, preferência e veto 

Dimensão Indiferença Preferência Veto 

Capac. Téc. em Gestão de Projetos 0,25 0,75 1,25 

Competência Organizacional 0,25 0,75 1,25 

Competência Comportamental 0,25 0,75 1,25 

Informatização 0,25 0,75 1,25 

Gestão de Recursos 0,25 0,75 1,25 

Gestão de Riscos 0,25 0,75 1,25 

Capacidade de Inovação 0,25 0,75 1,25 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 Estabelecidos os pesos dos critérios e valores para fronteiras e limiares de indiferença, 

preferência e veto, é possível obter os índices de concordância parcial e global. Os índices de 

concordância parcial estão disponíveis no Apêndice C. 
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Tabela 5 – Matriz de concordância global 

Unidades 
Fronteiras 

b1 b2 b3 b4 

a1 0,28 0,40 0,88 1,00 

a2 0,08 0,40 0,95 1,00 

a3 0,00 0,00 0,28 0,65 

a4 0,13 0,30 0,73 0,93 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 As unidades de gestão a1, a2 e a4 sobreclassificaram todas as fronteiras em algum grau. A 

fronteira a3 obteve menores resultados, sobreclassificando duas fronteiras. No entanto, os índices 

de discordância serão determinantes para o cálculo do grau de credibilidade das unidades. Os 

valores dos índices de discordância estão detalhados no Apêndice D. 

O resultado do grau de credibilidade alterou o quadro anterior, quando havia somente os 

índices de concordância: 

 

Tabela 6 – Matriz de credibilidade 

Unidades 
Fronteiras 

b1 b2 b3 b4 

a1 0,00 0,00 0,88 1,00 

a2 0,00 0,00 0,95 1,00 

a3 0,00 0,00 0,00 0,65 

a4 0,00 0,00 0,73 0,93 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 De acordo com os resultados apresentados na matriz de credibilidade, as unidades a1, a2 e 

a4 sobreclassificam duas fronteiras. A unidade a3, por sua vez, sobreclassifica apenas a fronteira 

b4. 

Ainda há a aplicação do nível de corte, determinado pelos decisores. A SGP determinou o 

nível de corte 𝜆 = 0,7. O nível de corte informa o quanto uma unidade deve sobreclassificar uma 

fronteira para a sobreclassificação ser significativa. Os graus de credibilidade das unidades a1, a2 

e a4 foram suficientes, de acordo com o nível de corte. A unidade a3, contudo, não atingiu o valor 

necessário para superar o nível de corte, permanecendo, assim, abaixo da fronteira b4. Ao final a 

alocação das unidades de gestão da UFRN aos níveis de maturidade finaliza da seguinte forma: 
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Quadro 13 – Classificação final de maturidade das unidades de gestão da UFRN 

Insuficiente Caminhando Estável Consolidado Melhoria Contínua 

  a1   

  a2   

a3     

  a4   

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

5.2 Análise de sensibilidade 

 

 Um importante estágio para a análise dos dados é a análise de sensibilidade. A análise de 

sensibilidade trata da análise do impacto no resultado do modelo, dadas as suas entradas, isto é, 

detecta os pontos em que as menores variações resultam em mudanças significativas (ALMEIDA, 

2013). No caso do modelo apresentado, a índices de sensibilidade representam os pontos críticos 

das unidades, valores de máximas variações negativas que não representariam redução no nível de 

maturidade, sob a condição de ceteris paribus, isto é, mantendo os demais critérios constantes. 

 

Tabela 7 – Análise de sensibilidade – Pontos críticos 

Unidades 
Cap. Téc. 

em GP 

Comp. 

Organiz. 

Comp. 

Comport. 

Informa-

tização 

Gestão de 

Recursos 

Gestão de 

Riscos 

Cap. de 

Inovação 

a1 1,0 1,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,5 

a2 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 0,5 2,0 

a3 - - - - - - - 

a4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

 A unidade a1 possui dois principais pontos críticos, os itens Competência Comportamental 

e Informatização. Os números indicam que qualquer variação negativa superior a 0,5 nestes dois 

critérios representaria redução para o nível de maturidade imediatamente inferior. Por outro lado, 

quanto ao quesito Capacidade de Inovação, a unidade a1 detém uma folga considerável. Se houver 

redução em até 2,5 no índice, a unidade permanece no nível de maturidade estável. 
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 A unidade institucional a2 se encontra em situação ligeiramente mais confortável. Apenas 

a dimensão Gestão de Riscos não pode sofrer variação superior a 0,5. A maior folga também é em 

Capacidade de Inovação. Esta é a unidade mais confortável e equilibrada dentre as quatro 

avaliadas. 

 A situação mais crítica é a da unidade a4. Cinco dos sete critérios não podem sofrer qualquer 

variação no escore de avaliação inicial, pois, caso isto aconteça, a unidade será alocada um nível 

de maturidade abaixo. Além disso, uma variação superior a 0,5 nas dimensões Competência 

Organizacional e Gestão de Riscos produzirá o mesmo efeito. 

Sabendo que a unidade a3 está no menor nível de maturidade, ela não possui pontos críticos 

para redução, mas apresentará índices de benchmark para melhoria de nível de maturidade. 

A análise de sensibilidade ainda apresenta o caminho de menor esforço para as unidades 

progredirem para o próximo nível de maturidade. Neste caso, diferentemente dos pontos críticos 

expostos na tabela anterior, os esforços devem ser conjuntamente efetuados em todos os critérios 

com índice diferentes de zero. A unidade a3 é uma exceção a essa regra, como será exposto logo 

mais. 

 

Tabela 8 – Análise de sensibilidade – Benchmarks (esforço conjunto) 

Unidades 
Cap. Téc. 

em GP 

 Comp. 

Organ. 

 Comp. 

Comport. 

 Informa

-tização 

 Gestão de 

Recursos 

 Gestão de 

Riscos 

 Cap. de 

Inovação 

a1  0,5 + 0,0 + 1,0 + 1,0 + 0,5 + 0,5 + 0,0 

a2  0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,0 + 0,0 + 1,0 + 0,0 

 a3m 0,5 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 

a3n 0,0 + 0,0 + 0,5 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 

a3o 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,5 + 0,0 + 0,0 

a3p 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,5 + 0,0 

a3q 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,5 

     a4x 2,0 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 0,5 + 0,0 + 0,5 

     a4y 1,5 + 0,5 + 1,0 + 1,5 + 0,5 + 0,0 + 0,5 

     a4z 1,5 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 0,5 + 0,0 + 1,0 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
 

  

 A análise aponta que a unidade a1 deve realizar esforços em cinco critérios para avançar 

para o próximo nível de maturidade. Em três dos critérios, Capacidade Técnica em Gestão de 

Projetos, Gestão de Recursos e Gestão de Riscos, o esforço deve corresponder a 0,5 na avaliação 
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inicial. Em Competência Comportamental e Informatização, o esforço deve corresponder a 1 ponto 

na avaliação. 

 A unidade a2 deve realizar esforços focados em quatro critérios para obter avanço no nível 

de maturidade. A melhoria em Capacidade Técnica em Gestão de Projetos, Competência 

Organizacional e Competência Comportamental deve ser equivalente a 0,5 ponto na avaliação 

inicial. Além disso, necessita melhorar em 1 ponto a Gestão de Riscos. 

 A unidade que necessita realizar o menor esforço para avançar para o próximo nível de 

maturidade é a3. Qualquer avanço minimamente significativo para a avaliação inicial em apenas 

um dos critérios Capacidade Técnica em Gestão de Projetos, Competência Comportamental, 

Gestão de Riscos, Gestão de Recursos ou Capacidade de Inovação resultará no avanço de classe. 

No caso da a3, as variações devem acontecer sob ceteris paribus. 

  Existem três cenários disponíveis para a unidade a4 avançar de nível empregando esforços 

semelhantes. Em todos os cenários, a alteração necessária nos critérios Gestão de Recursos e 

Competência Organizacional é de 0,5. Nos três cenários disponíveis, a4x, a4y e a4z, há ao menos 

um critério distante em 1,5 para a melhoria de nível, além da melhoria da avaliação nos demais 

critérios. 

 É importante ressaltar que a pontuação na entrevista está sendo utilizada como dummy para 

o esforço empregado. Portanto, os caminhos mais rápidos não necessariamente são realmente mais 

fáceis, mas indicam menor pontuação a ser obtida. 

 

5.3 Discussões 

 

 É de extrema importância ter em evidência a centralidade do papel dos gestores das 

unidades para o desenvolvimento da maturidade, cuja finalidade é atingir sucesso nos projetos. 

Competências técnicas e comportamentais do gestor impactam diretamente na qualidade dos 

projetos desenvolvidos por sua equipe (TURNER; MÜLLER, 2005). Tendo isso em vista, é 

fundamental analisar as entrevistas concedidas pelos gestores, relacionando com os resultados 

obtidos, análise de sensibilidade, e propondo ações para o desenvolvimento da maturidade em 

gerenciamento de projetos na UFRN. 

Parte das entrevistas evidenciam falta de consciência por parte dos gestores quanto aos 

benefícios da capacitação técnica em gerenciamento de projetos, principalmente nas unidades a2 e 
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a4. Os responsáveis pelas unidades minimizaram a importância de capacitar gerentes de projetos 

em atributos técnicos da gestão, justificando que tais profissionais são de áreas alheias à gestão. 

Não obstante, a unidade a2 obteve a melhor avaliação no critério Capacidade Técnica em 

Gestão de Projetos (juntamente à unidade a1), o que indica que, apesar de o gestor não enxergar o 

valor deste quesito, há algo que impulsiona profissionais a serem capacitados. Um fato que pode 

contribuir para isto é que considerável parte dos profissionais de gestão da unidade possui 

graduação em áreas correlatas à TI, com notável conscientização da importância da gestão de 

projetos. 

Ainda assim o gestor afirma que não está no escopo de sua unidade a promoção de 

treinamentos em gestão. De tal modo, a situação de avanço de nível de maturidade na unidade a2 

pode sofrer dificuldades, visto que o melhor caminho para o crescimento envolve melhoria em 0,5 

no critério. Esse avanço significa, entre outras coisas, a existência de uma metodologia de gestão 

de projetos na unidade. Sem a colaboração do gestor, este trabalho se torna inviável. 

O chefe da unidade a2 não reconhece a importância de aspectos técnicos da gestão para sua 

unidade, no entanto, enfatiza o esforço das equipes para o cumprimento de prazos e otimização de 

recursos. Deve-se fomentar a consciência deste gestor em direção ao entendimento que o 

cumprimento destas missões só será viabilizado quando os profissionais das mais diversas áreas, 

que coordenam projetos, forem devidamente capacitados para tais atribuições. 

Na unidade a4 há uma situação diferente. O gestor não reconhece a importância da 

capacitação de gerentes de projetos, e a realidade comprova que realmente eles não estão 

capacitados a exercer atividades de gestão. A gestão ocorre intuitivamente e sem controle. Do ponto 

de vista do gestor, há grande valorização da fase de planejamento, que, na verdade, se apresenta 

por meio de um simples documento simbólico que finda sem utilização. No caso desta unidade, há 

um risco iminente de sofrer redução do escore neste quesito, culminando de imediato em redução 

de classe para Caminhando, como indicado na análise de sensibilidade. 

No momento, a situação de a4 para avanço de nível é difícil. No primeiro instante, a 

organização deve buscar consolidar-se nos aspectos que não possuem folgas, para posteriormente 

buscar transformação nos demais aspectos. Uma dificuldade que esta unidade há de ter para aplicar 

planos de melhoria reside no fato de lidar com um alto número de gerentes de projetos que 

trabalham com alto grau de independência da estrutura da unidade. 
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A Competência Organizacional é o critério de maior preponderância nos resultados obtidos 

pelo modelo, devido ao peso maior concedido pela SGP. Em todas as entrevistas os gestores 

enfatizaram o papel positivo da estrutura organizacional da UFRN para o gerenciamento de 

projetos, em conformidade com a visão da SGP. 

De maneira geral, a Competência Organizacional é um atributo positivo nas unidades 

avaliadas, exceto em a3. Esta unidade possui claras limitações em sua governança e alinhamento 

estratégico, que devem ser tratadas para não agravar ainda mais a situação adversa, como ressaltado 

por Turner e Müller (2005) e Joslin e Müller (2016). 

Da mesma forma a3, baixo índice na Competência Comportamental, o que atrapalhou sua 

avaliação. Um dos problemas identificados na pesquisa é a baixa capacidade da equipe em aspectos 

de liderança, a começar do gestor da unidade, que apresenta dificuldades de comunicação, 

negociação e condução da equipe. Estes aspectos são refletidos no dia-a-dia da unidade, causando 

ausência de integração entre os membros das equipes e entre equipes de projetos. No caso desta 

unidade, o que pode estar atrapalhando a maturidade em gerenciamento de projetos é a ausência de 

lideranças efetivas, como apontado por Turner e Müller (2005). 

Se a unidade atingir a mínima melhora em Competência Comportamental, será elevada à 

categoria seguinte de maturidade. Esta unidade possui outros três critérios em situação semelhante, 

como indicam os benchmarks na análise de sensibilidade. Destes critérios, Gestão de Riscos 

apresenta a situação mais alarmante. A unidade não mensura os riscos nem mesmo de maneira 

intuitiva, segundo o gestor responsável, sob a justificativa de que os projetos desenvolvidos 

apresentam baixíssimo risco. Esta situação é, de certo modo, ilusória. A unidade lida com quantias 

significativas de recursos públicos e os retornos dos projetos para a sociedade, que é sua 

financiadora, são incertos. Todo o risco envolvido nos projetos não chega a ser cogitado 

formalmente ou informalmente, existindo somente de maneira tácita entre os servidores.   

 Ao passo que a3 obteve péssimo desempenho em Gestão de Riscos, esta foi a dimensão de 

maior sucesso da unidade a4, junto ao critério Competência Organizacional. A unidade mensura 

os riscos dos projetos junto aos gestores e outros atores, aplicando ações para mitigar os riscos 

envolvidos. Não à toa, os dois referidos critérios são os únicos a possuírem folgas para uma possível 

redução de nível de maturidade. Contudo, um perigo que a área corre está no fato de alguns gerentes 

de projetos não terem consciência da importância dos processos de gerenciamento dos riscos dos 



75 
 

projetos. Uma redução no nível deste critério certamente acarretará em maiores dificuldades para 

a área. 

 A unidade a4 dificuldades com Informatização. Devido ao elevado número de projetos sob 

a responsabilidade desta unidade, o controle de qualidade das informações fica comprometido. 

Desta forma, parte das informações não são confiáveis. Outro fator é que as informações existentes 

não são utilizadas com frequência para a tomada de decisões. 

 Um ponto positivo da UFRN como um todo é o fato de possuir sistemas integrados que 

armazenam dados e informações relevantes. As quatro unidades estudadas utilizam os sistemas, 

mas nem sempre utilizam corretamente ou fazem uso das informações para a tomada de decisão. 

Algumas equipes de projetos reclamam de os sistemas não serem suficientemente flexíveis para o 

a atuação de equipes de projetos. Para superar a dificuldade, algumas equipes utilizam softwares 

independentes, como é o caso de equipes das unidades a1 e a3. 

 A unidade a1 utiliza ferramentas de gestão independentes não somente por dificuldades de 

integração de integrantes, mas também visando a flexibilidade, aspecto valorizado pela unidade, 

que possui grande quantidade de projetos que lidam diretamente com inovação. Não por acaso o 

critério Capacidade de Inovação foi o principal destaque da unidade. A maior parte dos projetos 

integram ao menos duas áreas do tripé ensino-pesquisa-extensão, trazendo resultados relevantes 

para a comunidade acadêmica e externa. Pode-se dizer que a unidade é referência em Capacidade 

de Inovação para as demais unidades institucionais. 

 Não muito atrás, no mesmo critério, está a unidade a2, que ficou abaixo por ainda estar em 

processo de consolidação da Capacidade de Inovação, contudo, que produz resultados 

significativos e integra diversas áreas na universidade. 

Na mesma dimensão, a unidade a3 possui grandes dificuldades. Ainda há traços de uma 

mentalidade simplista quanto à inovação, como se fosse uma característica prioritária às unidades 

que atuam com tecnologia, ou reduzindo inovação à criatividade individual dos colaboradores e 

que não necessita de gestão. 

Como apresentado na segunda seção desta obra, a gestão universitária deve trilhar seu 

caminho junto à inovação organizacional. Isto é não somente uma boa prática, mas é uma diretriz 

legal para as IFES. O ponto não é que criatividade não é necessária à inovação; ela é necessária, 

contudo, é parte do processo de inovação. A UFRN deve agir com profundidade e promover o 

desenvolvimento de uma cultura propícia à inovação, como sugerido por Belassi et al. (2007). 
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Para desenvolver a maturidade dos aspectos ressaltados, faz-se necessário desenvolver 

planos de ação condizentes com o plano estratégico da instituição. Recomenda-se para tal o 

trabalho de Viana (2014), que propôs a transformação de maturidade em gerenciamento de projetos 

utilizando Value Focused Thinking. 

Tendo em conta a interdependência dos critérios avaliados para o sucesso organizacional, 

mais uma vez destaca-se a importância da utilização do ELECTRE TRI como método não 

compensatório, o que impede as unidades que se qualificam em apenas parte dos critérios de 

obterem altas avaliações globais, visto que a interdisciplinaridade permeia o gerenciamento de 

projetos. Portanto, ser muito bom em, por exemplo, cinco critérios, e não ser qualificado em dois 

critérios irá segurar uma possível elevação no nível de maturidade até que a unidade desenvolva os 

aspectos necessários. 

A possibilidade de determinação dos pesos pelo PMO é útil para a organização determinar 

os aspectos de maior relevância para a sua gestão. Os modelos tradicionais não contam com essa 

possibilidade, pressupondo que os critérios seguem o mesmo padrão de hierarquia de valor nas 

mais diversas instituições. No caso da UFRN, o SGP entende que a Competência Organizacional 

é aquela que merece maior destaque e peso de decisão para mensurar a maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

Uma terceira contribuição do método é a possibilidade de a própria organização adaptar o 

grau de expertise necessário para cada nível de maturidade. Isto ocorre devido às fronteiras entre 

classes e limiares de indiferença, preferência e veto. Estes dados, determinados junto à SGP, 

permitem a flexibilização do modelo, de modo que o que inicialmente era rígido, se adequa às 

necessidades da organização. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos no estudo indicam que o nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos nas unidades institucionais da UFRN pesquisadas está, de maneira geral, dentro do padrão 

aceitável para a instituição. Não se pode dizer que este seja o caso de todas as unidades avaliadas, 

visto que a unidade a3 apresentou baixo desempenho na avaliação. 

 O primeiro objetivo específico proposto no trabalho foi atingido. Identificamos os critérios 

utilizados nos principais modelos de maturidade em gerenciamento de projetos. Esses critérios, 

também chamados de dimensões, nos deram o alicerce necessário para desenvolver o suporte 

metodológico proposto nesta obra. 

 O segundo objetivo específico, definir características fundamentais para a mensuração da 

maturidade em gerenciamento de projetos em IFES, nos levou a revisar a literatura sobre o tema, 

relacionando a maturidade em gerenciamento de projetos com o contexto universitário brasileiro e 

suas peculiaridades. Por estarmos desenvolvendo um modelo segmentado, esta etapa se fez 

necessária e de grande valor. 

 A estruturação do suporte metodológico se deu após concluirmos o que está exposto nos 

dois parágrafos anteriores. O modelo apresentado foi construído tendo por base modelos de 

maturidade consolidados na literatura e os aspectos importantes à gestão universitária. As 

principais críticas aos modelos de maturidade nos auxiliaram a corrigir erros comuns. Destaca-se 

a utilização do método AMD ELECTRE TRI, que flexibilizou o modelo para adequar-se à 

realidade local da universidade em que houve aplicação. 

 A validação do modelo foi realizada na UFRN, junto à SGP. Sua atuação como escritório 

de projetos da universidade viabilizou a decisão sobre os pesos, que determinou a flexibilidade do 

modelo apresentado. 

 O estudo apresentado pode ser uma significativa contribuição à bibliografia de maturidade 

em gerenciamento de projetos por: (1) desbravar um segmento não explorado até então, a 

maturidade em gestão de projetos universitários, (2) se propor a adequar o modelo às principais 

críticas levantadas na literatura e (3) possibilitar a flexibilização de adequação às classes ou degraus 

de maturidade de acordo com a necessidade da organização. 
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 Algumas limitações, contudo, são intrínsecas ao modo como foi desenvolvido o suporte 

metodológico. Uma limitação é quanto à necessidade da existência de alguma unidade institucional 

na IFES que atue como o escritório de projetos da instituição. Sem esse organismo que centralize 

ao menos uma pequena parte da gestão de projetos, não é viável aplicar o modelo. A segunda 

limitação é quanto às respostas obtidas como dados de entrada para o modelo, fornecidas somente 

por um gestor, o que pode causar viés nos resultados. 

Outra limitação do estudo se dá por ser utilizado um questionário semiestruturado. Nesta 

situação, o condutor das entrevistas pode interpretar de modo diferente daquilo que o entrevistado 

gostaria de expressar. A quarta limitação ocorre pela utilização de um método que exige 

entendimento de sua operação. A utilização do ELECTRE TRI por um leigo em métodos AMD 

não é simples. Entretanto, existem ferramentas tecnológicas que viabilizam sua operacionalização. 

 Finalmente recomenda-se avaliar todas as principais unidades institucionais da UFRN para 

obter um recorte da situação global. Posteriormente, buscar a validação em outras IFES para 

fortalecer a construção do modelo, realizando os ajustes necessários.  
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APÊNDICE A – Suporte Metodológico para Avaliação de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos Universitários 

 

QUADRO 14 – Dimensão 1: Capacidade Técnica em Gestão de Projetos 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Capacidade Técnica em Gestão de Projetos 

Insuficiente 

Não há metodologia de gerenciamento de projetos. A gestão é intuitiva e sem controle. 

Não há percepção correta do que seja gestão de projetos nem há esforços significativos 

para avançar na área.  

Caminhando 

Conhecimentos introdutórios em gestão de projetos. Não há padronização. Nos 

últimos meses passou-se a utilizar conhecimentos iniciais de padrões conhecidos 

(como PMBOK e ICB). Ações bem-sucedidas são repetidas. Os projetos costumam 

sofrer mudança de escopo durante a execução. Os prazos geralmente não são 

cumpridos. Muito tempo despendido em reuniões.  

Estável 

Os principais profissionais possuem conhecimentos bons em gestão de projetos. Há 

uma plataforma padronizada para gestão de projetos, bem como uma metodologia de 

projetos e processos em desenvolvimento ou já desenvolvida e em experiência. Existe 

um esforço maior para o cumprimento dos prazos. O escopo é bem definido, sofrendo 

ajustes pontuais. Existe entendimento dos profissionais quanto às fases dos projetos. 

Uma quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 

meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. A equipe possui bons conhecimentos em gestão de 

projetos e os principais profissionais possuem conhecimentos avançados. Alguns 

deles possuem certificações. Melhoria contínua. Gerenciamento de portfólio. 

Benchmarking com setores e/ou organizações com prática de gestão de projetos 

consolidada. Sucesso superior a 80% e fracasso inferior a 5%. Uma quantidade 

significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. Toda a equipe é devidamente capacitada em nos 

aspectos de gestão de projetos como descrito no PMBOK ou ICB. Os profissionais 

são altamente eficientes. O setor é benchmark em gestão de projetos para outros 

setores ou organizações. Sucesso superior a 90% e fracasso inferior a 3%. Uma 

quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências 
Clarke, 1999. Cooke-Davies; Arzymanow, 2003. IPMA, 2006. Mihic et al., 2015. 

Morris et al., 2006. PMI, 2003. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 15 – Dimensão 2: Competência Organizacional 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Competência Organizacional 

Insuficiente 

Estrutura organizacional ineficiente. Baixa integração entre profissionais. A maioria 

dos projetos são alheios à estratégia da organização. Os esforços que existem para 

melhorar são localizados. 
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Caminhando 

Pouca integração entre profissionais de projetos e os demais. Há traços de alinhamento 

dos projetos com a estratégia organizacional, mas ainda insuficiente. Governança 

pouco clara em seus objetivos. É possível que haja um escritório de projetos, mas não 

há clareza quanto ao seu objetivo na organização e/ou o relacionamento com o setor é 

nebuloso. 

Estável 

Padronização do desdobramento das ações estratégicas por meio de projetos e 

programas. Estrutura organizacional razoavelmente adequada. Existe uma cultura em 

desenvolvimento ou já formada que inclui a consciência da importância da gestão de 

projetos entre os profissionais. Há um escritório de projetos implantado e trabalhando 

junto aos setores com atribuições delimitadas. Uma quantidade significativa de 

projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Há uma cultura de projetos. A comunicação é 

eficiente e eficaz. Os profissionais de nível estratégico conduzem a equipe com índice 

de falhas extremamente reduzido. Há um ambiente propício para criatividade. Há 

alguma disposição para assumir projetos de riscos mais elevados. Forte alinhamento 

dos projetos à estratégia da organização. Uma quantidade significativa de projetos foi 

concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. Há uma cultura de projetos consolidada. Todos os 

projetos desenvolvidos estão plenamente alinhados à estratégia da organização. A 

governança atua com eficiência e eficácia. O(s) setor(es) atua(m) em plena 

conformidade com o escritório de projetos, o qual exerce função central e atua quase 

sem falhas. O setor/organização é benchmark na área de gerenciamento de projetos. 

Há disposição para assumir projetos de alto risco. Uma quantidade significativa de 

projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências 
Cooke-Davies; Arzymanow, 2003. Harpham et al., 2013. Hillson, 2003. Kerzner, 

2001. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 16 – Dimensão 3: Competência Comportamental 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Competência Comportamental 

Insuficiente 

Não há consciência difundida da importância de gestão de projetos. Lideranças pouco 

eficazes. É comum haver conflitos e estresse. Os interesses pessoais dos profissionais 

conflitam com os interesses da instituição. 

Caminhando 

Primeiros passos de melhorias em comunicação e integração, bem como em 

competências como liderança, negociação e gestão de conflitos. Algumas equipes 

formadas apresentam sinergia, ainda que incipiente. Existem alguns profissionais 

motivados em suas atribuições.  
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Estável 

Os profissionais estão evoluindo de maneira notória em atributos comportamentais. 

De maneira geral, os interesses pessoais relacionam-se positivamente com os 

interesses da organização. As equipes formadas têm apresentado mais sinergia nos 

projetos concluídos no último ano. Padronização do desdobramento das ações 

estratégicas por meio de projetos e programas. Há um território de linguagem comum 

que facilita a comunicação. Uma quantidade significativa de projetos foi concluída 

neste patamar nos últimos 12 meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Existe um programa de capacitação em 

competências comportamentais em plena atuação. As equipes são engajadas e 

visivelmente motivadas em suas atividades. Os objetivos pessoais e organizacionais 

caminham lado a lado. Os profissionais estão satisfeitos em suas atribuições. Baixo 

nível de estresse e conflitos. Uma quantidade significativa de projetos foi concluída 

neste patamar nos últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior.  A unidade é referência em competências 

comportamentais. Conflitos e estresse são raramente vistos. Competências 

comportamentais agregam valor aos projetos. Não há sinal visível de insatisfação por 

parte dos componentes. Uma quantidade significativa de projetos foi concluída neste 

patamar nos últimos 24 meses. 

Referências Clarke, 1999. IPMA, 2006. Kim; Grant, 2010. Pinto; Prescott, 1988. Prado, 2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 17 – Dimensão 4: Informatização 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Informatização 

Insuficiente 

Nenhum ou quase nenhum profissional utiliza ferramentas de apoio à GP. Existem 

dados desconectados do dia-a-dia da organização. Não há informações resultantes dos 

dados. 

Caminhando 

Alguns profissionais utilizam softwares de apoio à GP por si mesmos. Não há 

uniformidade nas informações. Nos últimos 12 meses alguns profissionais foram 

capacitados e começaram a utilizar ferramentas simples (sequenciamento de tarefas, 

Gantt, cronogramas). Há algumas informações resultantes de dados, mas com baixa 

confiabilidade. As informações existentes não são utilizadas para tomada de decisão, 

ou são utilizadas com baixíssima frequência. 

Estável 

Possui sistema de gestão de projetos implementado. Falhas importantes para os 

projetos são captadas (atrasos, estouro de custos, etc.). Uma quantidade significativa 

de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 meses. 
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Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Informações disponíveis no tempo correto para as 

pessoas corretas. Banco de dados com: avaliação do projeto, avaliação do atingimento 

dos objetivos, avaliação do retorno, lições aprendidas, melhores práticas, avaliações 

estatísticas, identificação das causas de problemas. Uma quantidade significativa de 

projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. O sistema aborda todas as etapas, sem exceção. Se 

necessário, inclui gestão de portfólio e programas e projetos encerrados. Há disponível 

um banco de dados de altíssima qualidade, para evitar erros do passado e otimizar 

planejamento, execução e novos projetos. Uma quantidade significativa de projetos 

foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências 
Cooke-Davies; Arzymanow, 2003. Mihic et al., 2015. Morris et al., 2006. Prado, 

2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 18 – Dimensão 5: Gestão de Recursos 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Gestão de Recursos 

Insuficiente 

De modo geral, não há planejamento e controle financeiro e de tempo. Não há 

atribuições específicas aos profissionais de quanto tempo investirão em projetos ou 

em atividades rotineiras. É possível haver algum planejamento e controle desses 

aspectos, sendo utilizados isoladamente por alguns profissionais. 

Caminhando 

Falhas constantes no plano financeiro que exigem replanejamentos constantes. Há 

alguma delimitação do emprego de profissionais em suas atividades, mas ainda 

incipiente ou não suficiente. Existem tentativas de mudanças, mas ainda pouco 

eficazes.  

Estável 

Plano financeiro minimamente consistente para o exercício das atividades, sem a 

necessidade de replanejamentos constantes. Com o maior controle das atividades há 

maior aproveitamento dos recursos disponíveis (tempo, pessoas, finanças e outros 

ativos). As diferenças entre planejado e efetuado reduziram significativamente. Uma 

quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Equipe devidamente capacitada para a gestão dos 

recursos. Padronização de processos de gestão de recursos. Sucesso no controle na 

gestão de recursos. Maior sucesso no planejamento e menos necessidade de 

replanejamento. A gestão de recursos agrega valor notório ao produto final. Uma 

quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 
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Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. As decisões sobre recursos são devidamente 

analisadas e procedentes de processos padronizados. Falhas de planejamento 

praticamente inexistentes. A gestão e o controle de recursos é parte natural do 

cotidiano dos profissionais. Uma quantidade significativa de projetos foi concluída 

neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências AXELOS, 2016. Harpham et al., 2013. Mihic et al., 2015. Sukhoo et al., 2007. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 19 – Dimensão 6: Gestão de Riscos 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Gestão de Riscos 

Insuficiente Não há identificação de riscos. 

Caminhando 
Identificação intuitiva de riscos. Baixa tolerância a riscos. Não há classificação e 

gestão padronizada de riscos. Postura reativa diante dos riscos. 

Estável 

Processos de identificação de riscos. Tolerância média a riscos. As respostas aos riscos 

são desenvolvidas, mas sem padronização. Algumas ações bem-sucedidas são 

repetidas. As principais ações de resposta culminam em planos de ação. Uma 

quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Processos de desenvolvimento de respostas aos 

riscos padronizados e em utilização. Distinção entre riscos individuais e risco geral do 

projeto. Tolerância a riscos médio-elevados. Uma quantidade significativa de projetos 

foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. Análise quantitativa e qualitativa dos riscos. Postura 

proativa diante de riscos. Riscos identificados e analisados resultam em planos de ação 

alinhados à estratégia. Tolerância a riscos elevados. Uma quantidade significativa de 

projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências 
AXELOS, 2016. Harpham, 2013. Mihic et al., 2015. PMI, 2003. PMI, 2013. Sukhoo 

et al., 2007. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

QUADRO 20 – Dimensão 7: Capacidade de Inovação 

Nível de maturidade 
Dimensão 

Descrição 

Capacidade de Inovação 

Insuficiente 
Não há identificação de oportunidades da comunidade. Não há projetos voltados para 

inovação. As esferas ensino-pesquisa-extensão não dialogam 
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Caminhando 

Identificação intuitiva ou processos isolados de identificação de áreas e oportunidades 

da comunidade. Relacionamento com partes interessadas pulverizado. Existe alguma 

noção da importância de desenvolvimentos de projetos de inovação. Relação pouco 

significativa entre ensino-pesquisa-extensão. Existe algum fruto, ainda que pequeno, 

resultante de poucas ações 

Estável 

Consciência sobre a importância dos projetos desenvolvidos. Integração ao menos 

parcial entre ensino-pesquisa-extensão. Líderes de projetos capacitados e alinhados às 

necessidades da comunidade. Alguns projetos já finalizados trouxeram resultados 

significativos para algum setor da sociedade. A inovação é um tema recorrente nos 

projetos. Metodologias ágeis são utilizadas, ainda que não sempre. Uma quantidade 

significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 12 meses. 

Consolidado 

Consolidação do estágio anterior. Integração consolidada entre ensino-pesquisa-

extensão para inovação. Equipes de projetos capacitadas em inovação e metodologias 

ágeis de projetos. Partes interessadas do projeto trabalham continuamente em parceria. 

Ao menos 50% dos projetos finalizados resulta em algum produto inovador para a 

sociedade. Uma quantidade significativa de projetos foi concluída neste patamar nos 

últimos 24 meses. 

Melhoria contínua 

Consolidação do estágio anterior. Ensino-pesquisa-extensão trabalham tendo como 

finalidade a inovação. A unidade é referência em processos de inovação. Os processos 

de inovação são parte natural do desenvolvimento dos projetos, incluindo as partes 

interessadas. Metodologias ágeis de projetos fazem parte do cotidiano. Ao menos 70% 

dos projetos retornam algum produto inovador para a sociedade. Uma quantidade 

significativa de projetos foi concluída neste patamar nos últimos 24 meses. 

Referências Baumann et al., 2016. Etzkowitz; Leydesdorff, 2000. OECD, 2016.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista semiestruturada  

 

Pesquisa sobre o nível de maturidade em gerenciamento de projetos nas unidades institucionais da UFRN. 

Objetivo: Identificar em que nível de maturidade se encontram as unidades institucionais pesquisadas. 

1. Nesta unidade há percepção dos gestores do que seja gerenciamento de projetos e suas peculiaridades? 

2. Há alguma metodologia implantada de gerenciamento de projetos? Em que grau de implementação ela 

se encontra?  

3. Existem esforços para avançar em aspectos da gestão de projetos? Descreva-os. 

4. Como ocorre a gestão da informação? 

5. Como é a relação de trabalho e comunicação entre gestores de projetos e suas equipes? E entre gestores 

de projetos e seus superiores? 

6. Existem colaboradores que obtêm destaque em aspectos técnicos do gerenciamento de projetos? Quantos 

são, aproximadamente, e como eles se destacam? 

7. Quão favorável é a estrutura organizacional para o gerenciamento de projetos? 

8. De que maneira o plano estratégico se transforma em planos de ação? 

9. Disserte sobre o dia-a-dia das equipes de projetos e o tempo dispendido em atividades 

rotineiras/burocráticas. 

10. O dia-a-dia torna o ambiente propenso a atritos? 

11. De que maneira a unidade busca capacitar seus colaboradores? 

12. O ambiente é propício à criatividade e inovação? 

13. Fale um pouco sobre o cumprimento final dos requisitos iniciais, escopo, tempo, custos e outros aspectos 

definidos no planejamento. 

14. Quais os principais aspectos para a tomada de decisão? 

15. Como os riscos são avaliados e gerenciados nos projetos? 

16. De que maneira os projetos unem ensino, pesquisa e extensão? 

17. Qual o papel da gestão da inovação na unidade?  

18. Em quais competências a unidade mais se desenvolveu nos últimos 24 meses? 

19. A unidade é referência (benchmark) para as demais unidades institucionais da UFRN em algum aspecto? 
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APÊNDICE C – Índices de concordância parcial 

 

C1 b1 b2 b3 b4  C2 b1 b2 b3 b4  C3 b1 b2 b3 b4 

a1 0 0 1 1  a1 0,5 1 1 1  a1 0 0 0,5 1 

a2 0 0 1 1  a2 0 0,5 1 1  a2 0 0 1 1 

a3 0 0 0 0,5  a3 0 0 0,5 1  a3 0 0 0 0,5 

a4 0 0 0 0,5  a4 0 0,5 1 1  a4 0 0 0,5 1 

a5 0 0 0 0  a5 0 0 0 0  a5 0 0 0 0 

a6 0 0 0 0  a6 0 0 0 0  a6 0 0 0 0 

a7 0 0 0 0  a7 0 0 0 0  a7 0 0 0 0 

a8 0 0 0 0  a8 0 0 0 0  a8 0 0 0 0 

a9 0 0 0 0  a9 0 0 0 0  a9 0 0 0 0 

a10 0 0 0 0  a10 0 0 0 0  a10 0 0 0 0 

 

C4 b1 b2 b3 b4  C5 b1 b2 b3 b4  C6 b1 b2 b3 b4 

a1 0 0 0,5 1  a1 0 0 1 1  a1 0 0 1 1 

a2 0 0,5 1 1  a2 0 0,5 1 1  a2 0 0 0,5 1 

a3 0 0 1 1  a3 0 0 0 0,5  a3 0 0 0 0 

a4 0 0 0,5 1  a4 0 0 1 1  a4 0 0,5 1 1 

a5 0 0 0 0  a5 0 0 0 0  a5 0 0 0 0 

a6 0 0 0 0  a6 0 0 0 0  a6 0 0 0 0 

a7 0 0 0 0  a7 0 0 0 0  a7 0 0 0 0 

a8 0 0 0 0  a8 0 0 0 0  a8 0 0 0 0 

a9 0 0 0 0  a9 0 0 0 0  a9 0 0 0 0 

a10 0 0 0 0  a10 0 0 0 0  a10 0 0 0 0 

 

C7 b1 b2 b3 b4 

a1 1 1 1 1 

a2 0,5 1 1 1 

a3 0 0 0 0,5 

a4 0 0 1 1 

a5 0 0 0 0 

a6 0 0 0 0 

a7 0 0 0 0 

a8 0 0 0 0 

a9 0 0 0 0 

a10 0 0 0 0 
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APÊNDICE D – Índices de discordância parcial 

 

D1 b1 b2 b3 b4  D2 b1 b2 b3 b4  D3 b1 b2 b3 b4 

a1 1 0,5 0 0   a1 0 0 0 0  a1 1 1 0 0 

a2 1 0,5 0 0   a2 0,5 0 0 0  a2 1 0,5 0 0 

a3 1 1 0,5 0   a3 1 1 0 0  a3 1 1 0,5 0 

a4 1 1 0,5 0  a4 0,5 0 0 0  a4 1 1 0 0 

a5 1 1 1 1  a5 1 1 1 1  a5 1 1 1 1 

a6 1 1 1 1  a6 1 1 1 1  a6 1 1 1 1 

a7 1 1 1 1  a7 1 1 1 1  a7 1 1 1 1 

a8 1 1 1 1  a8 1 1 1 1  a8 1 1 1 1 

a9 1 1 1 1  a9 1 1 1 1  a9 1 1 1 1 

a10 1 1 1 1  a10 1 1 1 1  a10 1 1 1 1 

 

D4 b1 b2 b3 b4  D5 b1 b2 b3 b4  D6 b1 b2 b3 b4 

a1 1 1 0 0  a1 1 0,5 0 0  a1 1 0,5 0 0 

a2 0,5 0 0 0  a2 0,5 0 0 0  a2 1 1 0 0 

a3 1 0,5 0 0  a3 1 1 0,5 0  a3 1 1 1 0,5 

a4 1 1 0 0  a4 1 0,5 0 0  a4 0,5 0 0 0 

a5 1 1 1 1  a5 1 1 1 1  a5 1 1 1 1 

a6 1 1 1 1  a6 1 1 1 1  a6 1 1 1 1 

a7 1 1 1 1  a7 1 1 1 1  a7 1 1 1 1 

a8 1 1 1 1  a8 1 1 1 1  a8 1 1 1 1 

a9 1 1 1 1  a9 1 1 1 1  a9 1 1 1 1 

a10 1 1 1 1  a10 1 1 1 1  a10 1 1 1 1 

 

D7 b1 b2 b3 b4 

a1 0 0 0 0 

a2 0 0 0 0 

a3 1 1 0,5 0 

a4 1 0,5 0 0 

a5 1 1 1 1 

a6 1 1 1 1 

a7 1 1 1 1 

a8 1 1 1 1 

a9 1 1 1 1 

a10 1 1 1 1 

 


