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RESUMO 

 

Projetos de desenvolvimento de software têm se tornado cada vez mais complexos, 
motivados, principalmente, pelo alto grau de inovação e tecnologia empregada. 
Associado a esses elementos, a incerteza, que é caracterizada pela deficiência de 
informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua 
consequência, ou sua probabilidade, quase sempre presente em projetos de 
desenvolvimento de software colabora para os altos indicadores de insucesso em 
tais projetos, pois as abordagens tradicionais em gerenciamento de projetos não 
consideram um ambiente instável e sujeito a diversas fontes de incerteza. Esse 
trabalho tem por objetivo a elaboração de uma proposta, voltada para organizações 
de desenvolvimento de software, avaliar sua competência em gerir a incerteza. A 
proposta de avaliação definida foi fundamentada através de um trabalho teórico em 
que é sugerido um processo para gerir a incerteza em projetos de software. A 
construção da proposta de avaliação utilizou a abordagem GQM 
(Goal/Question/Metric), a partir da qual foram apresentadas métricas para auxiliar 
organizações a avaliarem suas práticas em gerir a incerteza no seu processo de 
desenvolvimento. Através de um estudo de caso desenvolvido, a proposta de 
avaliação foi demonstrada e aplicada.  
 
 
Palavras-chaves: gerenciamento de incerteza. projetos de software. incerteza. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Software development projects have become increasingly complex, motivated mainly 

by the high degree of innovation and technology used. Associated with these 

elements, the uncertainty, which is characterized by deficiency of information 

associated to an event, their understanding, their knowledge, their consequence or 

likelihood, often present in software development projects contributes to the high 

failure indicators in such projects because traditional approaches in project 

management do not consider an environment that is unstable and exposed to several 

sources of uncertainty. This work aims to elaborate a proposal geared to software 

development organizations to evaluate their competence in managing uncertainty. 

The evaluation proposal as defined was based on a theoretical study in which a 

process is advanced to manage the uncertainty in software projects. The 

construction of the evaluation proposal used the approach GQM (Goal/Question/ 

Metric), from which were presented metrics to help organizations assess their 

practices in managing uncertainty in the development process. Through a case study 

that was developed, the evaluation proposal was demonstrated and applied. 

 
 
Keywords: uncertainty management. software projects. uncertainty. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação (TI) está cada vez mais difundida em todos os 

setores da vida moderna, a sociedade, de modo geral, tornou-se dependente de 

ferramentas computacionais em suas principais atividades cotidianas. Soma-se 

também o fato de que os projetos de desenvolvimento de software estão cada vez 

mais complexos motivados principalmente, pela alta inovação presente, tecnologias 

empregadas e quantidade de stakeholders envolvidos em seu processo (SHENHAR; 

DVIR, 2007).  

Para atender a crescente demanda por sistemas computacionais as 

empresas que desenvolvem software têm enfrentado inúmeros desafios durante o 

ciclo de desenvolvimento de seus projetos e por isso a crescente oferta de modelos 

de gerenciamento de projetos reflete a busca constante por uma maior excelência 

na condução dos projetos(COSTA; MOURA; LUNA, 2009). Ao logo desse trabalho 

será utilizada a nomenclatura projetos de software em referência a projetos de 

desenvolvimento de software.  

Apesar dos esforços das organizações na aplicação de modelos, processos 

e ferramentas para gerenciamento de projetos, estudos apontam que a maioria dos 

projetos ainda fracassam, mesmo aqueles bem gerenciados, por gerentes 

experientes e apoiados por empresas reconhecidas (ATKINSON; CRAWFORD; 

WARD, 2006). Shenhar e Dvir (2007) argumentam que as abordagens tradicionais 

em gerenciamento de projetos consideram um cenário estável e previsível, e que 

essas condições não se encontram no ambiente atual, marcado pela instabilidade e 

alto nível de incerteza.  Para Ziv e Richardson (1997) a incerteza constitui algo que é 

inerente ao processo de desenvolvimento de software, segundo os pesquisadores 

sempre haverá desconhecimento quanto à forma de atingir os objetivos ou gerar os 

produtos e resultados esperados.  

Na maior parte das vezes, a incerteza é confundida com o conceito de risco. 

Isto se deve ao fato de haver uma relação inerente entre os termos. A incerteza 

refere-se a situações em que uma decisão pode gerar muitos resultados, porém 

cada um deles apresenta possibilidades desconhecidas, enquanto que o risco 



14 
 

 

refere-se a situações para os quais se podem relacionar os possíveis resultados, e 

conhecer a possibilidade de cada resultado vir a ocorrer (MEYER; LOCH; PICH, 

2002; PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTRÖM, 2008).  

Prado (2010) considera que diversos fatores podem contribuir para o 

sucesso de um projeto, entre os quais destacam-se: (i) a competência da equipe, (ii) 

habilidade do gerente de projeto, (iii) nível de maturidade. No entanto, não são 

consideradas as fontes de incertezas como um elemento relevante para o sucesso 

do projeto.  

Este trabalho concentra esforços em: (i) descrever as principais abordagens 

de gerenciamento a serem utilizadas para reduzir os efeitos da incerteza; (ii) discutir 

as fontes de incerteza em projetos e como as mesmas podem influenciar em seus 

respectivos resultados; (iii) elaborar um guia voltado às organizações de 

desenvolvimento de software a avaliar sua competência para gerir a incerteza em 

seus projetos de software; (iv) fornecer um conjunto de métricas que contribua para 

que empresas de desenvolvimento de software avaliem seus métodos e/ou práticas 

empregados no gerenciamento da incerteza.  

1.1. Motivação 

O atual ambiente organizacional acirrado por frequentes mudanças e pela 

alta competitividade tem pressionado as organizações de software a adaptar-se a 

esse novo contexto em que a capacidade de inovar e a entrega com maior agilidade 

pode tornar-se um diferencial competitivo para essas empresas.  

Pesquisas têm apontado que nas últimas quatro décadas, os projetos de TI 

têm sido associados a falhas (AL-AHMAD; AL-FAGIH; KHANFAR, 2009; SAUER; 

CUTHBERTSON, 2003).  Em pesquisa realizada em 2010 com organizações 

nacionais verificou-se que 43% dos projetos de TI foram cancelados ou entregues 

com falhas comprometedoras no processo e/ou produto (PRADO; ARCHIBALD, 

2011). Uma razão que pode contribuir para tal resultado é que os gerentes de 

projeto não sabem como lidar com as incertezas presentes em projetos de 

desenvolvimento de software (MARINHO; SAMPAIO; MOURA, 2014), pois os 

mesmo têm se tornado cada vez mais complexos, envolvendo o gerenciamento de 

várias interfaces e diferentes partes interessadas, adicionam-se a esses elementos 
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outros ingredientes como: a influência da tecnologia, dos mercados, a dinâmica do 

ambiente e a incerteza quase sempre presente (MARQUES, 2012).  

1.2. Trabalhos Relacionados 

O gerenciamento de incerteza em projetos tem sido objeto de estudos em 

diversas pesquisas que abordam a temática (ATKINSON; CRAWFORD; WARD, 

2006; DVIR et al., 1998; MARINHO; SAMPAIO; MOURA, 2013, 2014; MARINHO et 

al., 2014b; MOURA, 2012; PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTRÖM, 2008; 

SHENHAR; DVIR, 2007; WARD; CHAPMAN, 2003). As pesquisas retratam a 

questão sob diferentes aspectos e propõe abordagens para lidar com a temática.  

Peminova et al. (2008) fez um estudo na busca de definir o fenômeno 

incerteza e integrá-lo como parte da gestão do projeto. Chapman e Ward (2003) 

enfatizam o gerenciamento de incerteza em substituição ao gerenciamento de 

riscos, pois apresentam uma abordagem ampliada sobre o assunto. Ibrahim et 

al.(2009), caracterizam a incerteza como uma representação da ausência de ter a 

certeza por completa de informações consistentes e precisas (por exemplo, 

informações sobre as necessidades das partes interessadas, o desempenho do 

software e confiabilidade de software) necessárias para tomada de decisão durante 

o desenvolvimento de software.   

Algumas pesquisas sugerem abordagens integrando a incerteza no 

processo de gerenciamento de projetos. Moura (2012) em seu trabalho propõe um 

framework para gerenciamento de projetos denominado SPF (Software Project  

Framework),  o qual contempla novos paradigmas para responder as necessidades 

atuais do gerenciamento de projetos, o qual a incerteza faz parte de uma das 14 

dimensões do modelo proposto. Shenhar e Dvir (2007) desenvolveram uma 

abordagem denominada “Modelo Diamante” o qual a estratégia de gerenciamento 

pode ser estabelecida a partir de três dimensões: incerteza, complexidade e ritmo. 

Os pesquisadores ainda expandiram a classificação da incerteza para duas outras 

dimensões novidade e tecnologia. Marinho et al. (2014a) realizou um estudo para 

classificação das fontes de incertezas e propôs através de um estudo teórico o 

desenvolvimento de um guia para lidar com a temática, o qual foi utilizado com 

principal fundamento para elaboração da proposta de avaliação desse trabalho. Nos 

estudos conduzidos por Atkinson et al., (2006), a proposta foi classificar os 
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diferentes tipos de incerteza e destacar que as práticas de gerenciamento 

tradicionais não caracterizam os diferentes tipos de incertezas presentes nos 

projetos ou uma abordagem para administrar.  

1.3. Definição do Problema  

Críticas têm sido realizadas à visão tradicional em gestão de projetos sob 

argumento que tais abordagens consideram um cenário estável e previsível, sendo 

necessário adaptar o gerenciamento de projetos às condições de incerteza como 

forma de aumentar as chances de sucesso dos projetos nas organizações 

(MARINHO; SAMPAIO; MOURA, 2014; MOURA, 2012; SHENHAR; DVIR, 2007). 

Dessa forma, o campo das incertezas tem sido uma das preocupações do 

gerenciamento de projetos, sendo necessário o aprofundamento de estudos na 

busca de avaliar as técnicas e/ou práticas que as organizações podem empregar 

para gerir a incerteza no seu processo de desenvolvimento de software.  

Neste contexto, esse trabalho busca aprofundar o conhecimento em 

gerenciamento de projetos no contexto de gerenciar a incerteza, através da 

elaboração de um guia de avaliação que possibilite organizações de 

desenvolvimento de software a mensurar suas práticas relacionadas ao 

gerenciamento da incerteza no seu ciclo de desenvolvimento.  Dessa forma, esse 

trabalho propõe a responder à seguinte questão de pesquisa: como reconhecer se 

as abordagens, técnicas e/ou práticas de gerenciamento de projetos utilizado 

nas organizações são capazes para lidar com as incertezas em projetos de 

desenvolvimento de software?  

Outras questões secundárias estão subjacentes à questão central de 

pesquisa, e, o estudo busca discuti-las, buscando respondê-las, ao longo desse 

trabalho.  

 As abordagens para gerenciamento de riscos configuram-se 

possibilidades adequadas para gerenciar a incerteza em projetos de 

desenvolvimento de software? 

 É possível afirmar que as abordagens ágeis de gerenciamento de projeto 

têm maiores condições para gerir a incerteza em projetos de 

desenvolvimento de software? 
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 Empresas com nível de maturidade elevado em gerenciamento de 

projetos podem gerir a incerteza de modo mais eficaz? 

 Como as empresas de desenvolvimento de software realizam o 

planejamento e controle de seus projetos nos quais a incerteza mostra-se 

presente?  

1.4. Objetivos 

A partir da formulação do problema de pesquisa foram estabelecidos o 

objetivo geral e objetivos específicos.  

1.4.1. Objetivo Geral  

Elaborar um guia de avaliação baseado em métricas que possibilite 

organizações de desenvolvimento de software avaliar sua competência no 

gerenciamento de incerteza em seu ciclo de desenvolvimento. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

O objetivo geral pode ser decomposto nos seguintes objetivos específicos:  

 Realizar um estudo exploratório sobre a característica da incerteza em 

projetos de software; 

 Identificar as principais fontes de incertezas em projetos de software, 

suas características e sua influência sobre os resultados de um projeto; 

 Identificar na literatura abordagens utilizadas no tratamento da incerteza 

no ciclo de vida do desenvolvimento de software; 

 Identificar valores e/ou práticas em um modelo de maturidade que 

contribuem para reduzir os efeitos da incerteza;  

 Construir um guia para avaliar o processo para gerir as incertezas em 

projeto de software; 

 Aplicar o guia proposto em uma organização de desenvolvimento de 

software; 
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1.5. Resultados Esperados 

Com este trabalho, espera-se fornecer as seguintes contribuições através 

deste estudo: 

 Melhorar os indicadores de sucesso de projetos através do 

reconhecimento de práticas que possibilitem reduzir o efeito das 

incertezas nos projetos de software.  

 Proporcionar aos gerentes de projetos adotarem as estratégias mais 

adequadas para utilizar em projetos de software a partir da identificação 

das fontes de incerteza.  

 Fornecer um guia que contribua para que empresas de desenvolvimento 

de software avaliem seus métodos/práticas empregados no 

gerenciamento da incerteza. 

1.6. Contexto da Pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido no contexto do GP2 – Grupo de Pesquisa em 

Gerenciamento de Projetos, vinculado ao CIn – Centro de Informática, da UFPE – 

Universidade Federal de Pernambuco e liderado pelo Prof. Hermano Perrelli de 

Moura.  O grupo é subdividido em células, cujas principais áreas de pesquisa são: 

 Projetos, frameworks e metodologias em gerenciamento de projetos; 

 Modelos de maturidade em gestão organizacional de projetos; 

 Gerenciamento de portfólio de projetos; 

 Gerenciamento de projetos de desenvolvimento distribuído de software; 

 Gerenciamento de riscos em projetos;  

 Gerenciamento de TI; 

 Governança ágil; 

 Processos de software, e; 

 Processos e metodologias de tomada de decisão e informação. 

Este trabalho foi realizado no âmbito da célula de incerteza em projetos, que 

tem em seu portfólio, pesquisas contemporâneas e futuras relacionadas a 

metodologias para incertezas em projetos de desenvolvimento de software.  
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1.7. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado conforme apresentado a seguir: 

 O Capítulo 2 – “Definições e Conceitos”: apresenta os principais 

conceitos utilizados na pesquisa, é apresentada a diferença entre risco e incerteza a 

partir da literatura estudada e apresentado o método GQM, utilizado como 

fundamento para construção da proposta de avaliação.  

O Capitulo 3 – “Referencial Teórico”: explica a revisão de literatura 

através de um referencial teórico, discutindo os principais modelos de maturidade, 

as abordagens de gerenciamento de projetos, as fontes de incerteza e trabalhos 

correlacionados.  

O Capítulo 4 – “Metodologia da Pesquisa”: apresenta a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do trabalho, as etapas da pesquisa .   

O Capítulo 5 – “O guia de avaliação da incerteza proposto”: explica a 

fundamentação teórica para construção da proposta de avaliação, o formato da 

medição, os objetivos, questões e métricas levantadas para avaliar as 

técnicas/práticas em gerir a incerteza.   

O Capítulo 6 – “Estudos de Caso”: explica a aplicação do estudo de caso, 

é apresentado o perfil das empresas estudadas, e os resultados obtidos da 

aplicação e avaliação realizada nas empresas estudadas.  

Capítulo 7 – “Conclusões e Trabalhos Futuros”: apresenta 

considerações finais, trazendo uma análise das limitações e da validade do trabalho 

como um todo, lições aprendidas, e recomendações para trabalhos futuros. 

Anexo – é apresentado o questionário de avaliação do modelo Prado-

MMGP.  

 

Apêndice A – É apresentado o Guia de Avaliação do Gerenciamento de 

incerteza. 
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Apêndice B – São apresentados os resultados obtidos com a aplicação do 

modelo de avaliação Prado-MMGP e do Guia de avaliação do gerenciamento de 

incertezas. 
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2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Neste capítulo são apresentados os conceitos sobre projetos e a técnica 

GQM. É apresentado as características e diferenças entre risco e incerteza a partir 

da literatura pesquisada. 

2.1. Projetos 

De acordo com Vargas (2005b, p. 7), um projeto pode ser definido como:  

um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência 

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

objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 

qualidade. 

Maximiano (1997, p. 37) afirma que: “projetos são empreendimentos finitos, 

que têm objetivos claramente definidos em função de um problema, oportunidade ou 

interesse de uma pessoa ou organização”.  

Segundo o PMBOK (PMI, 2013) um projeto é definido como “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”.  

Neste trabalho será adotada a definição utilizada por Shenhar e Dvir (2007) 

em que conceituam projetos a partir da seguinte definição: “uma organização 

temporária com processos configurados para atingir um objetivo específico, com 

restrições de prazo, orçamento e outros recursos”. Nesta definição os autores 

ampliaram a definição do conceito de projetos englobando o termo organização, pois 

compreende-se que durante a execução de um projeto, um sistema cooperativo é 

formado para atingir um objetivo, dessa forma, no cenário atual, as empresa são 

melhores conduzidas sob a forma de projetos.   

2.2. Risco e Incerteza 

A palavra risco é vivenciada de forma geral no cotidiano das empresas, 

sendo empregada em várias situações, como por exemplo: para representar a 

possibilidade de algo perigoso a acontecer.  Dentro do contexto de projetos, risco é 
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a probabilidade de que um evento indesejável pode ocorrer e afetar um ou mais 

objetivos do projeto (GRAY; LARSON, 2000).  

De acordo com o PMBOK (PMI, 2013), “o risco é um evento ou uma 

condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do 

projeto”. Para a ISO 31000 (ABNT, 2009) o risco é definido como sendo “efeito da 

incerteza nos objetivos”, e nesta definição conceitua a incerteza como “estado, 

mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua 

compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade”. Dessa 

forma, enquanto o PMBOK (2013) define o risco como sinônimo de incerteza, a 

definição da ISO 31000 (2009) conceitua o mesmo como efeito da incerteza, isso 

significa que a visão tradicional sobre a gestão do risco busca gerir esses efeitos 

buscando minimizá-los, entretanto não aborda a incerteza como uma prática de 

gestão para administrá-la. 

Para Wynne (1992) o risco pode ser dividido em quatro categorias: (i) risco: 

quando tem-se conhecimento sobre o evento e seus possíveis resultados podendo 

ser quantificados através de análises de probabilidades; (ii) incerteza: nesta situação 

as variáveis envolvidas são conhecidas, no entanto, não são conhecidas as 

probabilidades de ocorrência ou seus possíveis resultados; (iii) ignorância: o 

conhecimento é incompleto e desconhece as alternativas para determinar uma 

possível solução; (iv) indeterminação: refere-se as cadeias causais, quando não é 

possível fazer nenhum tipo de ligação do conhecimento e as implicações.  

Segundo Perminova et al. (2008) os riscos em projetos têm sua origem no 

campo das incertezas podendo ser compreendido como uma das suas implicações, 

estando presente de uma forma mais ou menos intensa em todos os projetos. A 

pesquisadora argumenta que a gestão tradicional de projeto é focada no risco e que 

a noção de incerteza normalmente é esquecida. Ainda segundo a pesquisadora, o 

aspecto essencial que diferencias os termos risco e incerteza refere-se a sua 

previsibilidade. Os riscos podem ser determinados e caracterizam-se por uma 

situação onde é possível a tomada de decisões sob condições de probabilidades 

conhecidas. Porém, a incerteza, é um evento inesperado, onde não é possível 

associar valores numéricos de probabilidades, bem como a falta de conhecimento 

sobre suas possíveis consequências (PERMINOVA; GUSTAFSSON; WIKSTRÖM, 
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2008). Nessa mesma perspectiva, os estudos de Shenrar e Dvir (2007) estabelece 

incerteza como o desconhecido, enquanto risco está relacionado ao que pode 

ocorrer. 

Knight (1964) demonstrou que risco e incerteza são conceitos diferentes. 

Risco é conhecido, calculável podendo ser previsto, portanto, eliminado ou mitigado. 

A incerteza não é submetida a cálculos, sendo do domínio do imprevisível sobre a 

qual não se pode elaborar previsões, portanto, não podendo ser completamente 

eliminada. Pode-se tomar como exemplo, a gestão do projeto para o 

desenvolvimento de um novo aplicativo para smartphone. O gestor do projeto pode 

se deparar com vários aspectos que são impossíveis de serem compreendidos ou 

se tem pleno conhecimento durante o desenvolvimento do projeto, como exemplo: a 

reação dos usuários/clientes ao novo aplicativo, o momento ideal para lançamento, o 

volume de vendas, o tempo de desenvolvimento. Esses aspectos são cercados de 

variáveis que não se pode medir nem se tem o conhecimento por completo, o que 

torna o gerenciamento do projeto um processo incerto.   

Platt e Huettell (2008) conceituam a incerteza sob outra perspectiva, para os 

pesquisadores a incerteza se caracteriza pelo estado psicológico para o qual o 

tomador de decisão não é capaz de prevê os resultados a partir de sua decisão 

adotada. 

Segundo MacCrimmon et al.(1986) existem três condições para a definição 

de risco, que são denominados componentes do risco: 

 deve haver a possibilidade de haver perda ou dano (impacto da perda); 

 deve existir uma possibilidade associada a essa perda (probabilidade de 

ocorrência); 

 deve haver a possibilidade de o tomador de decisão agir de forma tal que 

aumente ou diminua a magnitude ou a probabilidade dessa perda ou 

dano (exposição à perda); 

A partir da perspectiva apresentada por MacCrimmon et al.(1986) nenhum 

desses componentes encontra-se presente para a incerteza, de acordo com as  

características apresentadas por Knight (1964), Perminova et al. (2008), Shenrar e 

Dvir (2007), Platt e Huettell (2008), a incerteza está no campo do desconhecido, não 
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sendo possível realizar previsões, avaliar impactos ou mesmo reconhecer suas 

possíveis consequências.  

Diversos estudos reconhecem a importância de compreender a incerteza e 

buscar integrá-la como parte da gestão do projeto (ATKINSON; CRAWFORD; 

WARD, 2006; CLEDEN, 2009; IBRAHIM et al., 2009; MARINHO et al., 2014b; 

SHENHAR; DVIR, 2007). No entanto, a visão tradicional de gerenciamento de 

projetos apoia-se na definição do risco como um evento incerto (PMI, 2013; 

RABECHINI JUNIOR, 2005) como justificativa para que a gestão de riscos seja o 

próprio gerenciamento de incertezas em projetos (HILLSON; SIMON, 2012; 

JAAFARI, 2001).  

Para Wideman (1992), a gestão dos riscos busca gerir o espectro da 

incerteza quando se tem informações e conhecimento sobre ela, no entanto, a 

abordagem encontra limitações quando a incerteza é total pela ausência completa 

de informações, não sendo possível determinar seus efeitos nos resultados do 

projeto.  Segundo o autor, o nível de incerteza está diretamente relacionado a 

quantidade de informação e conhecimento sobre o tema, conforme ilustrado na 

Figura 1 e caracterizado a seguir: 

 

 

Figura 1: Espectro da Incerteza. 
Fonte: adaptado de Wideman (1992) 

 

i) knowns: quando se tem informação suficiente sobre o que poderá 

acontecer e seu impacto sobre os resultados do projeto, denomina-se a 

certeza total.  
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ii) known unknowns: se a informação for parcial, é possível avaliar a 

ocorrência do evento e seu provável impacto sobre os resultados do 

projeto, denomina-se incerteza específica ou geral.  

iii)  unknowns unknowns: quando não se tem nenhum conhecimento do que 

pode ocorrer, a incerteza é total. 

Complementar aos estudos de Wideman (1992), Meyer et al. (2002) 

apresentou um estudo sobre incertezas em que propõe uma visão mais ampliada 

sobre o assunto, classificando a incerteza sob quatro perspectivas: 

i) Variabilidade: variações aleatórias, porém previsíveis e controláveis 

em torno de seus objetivos conhecidos de custo e prazo; 

ii) Incerteza previsível: uns poucos fatores conhecidos irão afetar o 

projeto de uma forma imprevisível permitindo, entretanto, que sejam 

estabelecidos planos de continência para tratar das consequências de 

seu eventual acontecimento; 

iii) Incerteza imprevisível: um ou mais fatores significativos que 

influenciam o projeto não podem ser previstos obrigando a solução de 

problemas na ocorrência desses;  

iv) Caos: fatores completamente imprevisíveis invalidam completamente 

os objetivos, o planejamento e a abordagem do projeto, obrigando a 

sua repetida e completa redefinição. 

A partir dos estudos e conceitos apresentados, e trazendo a uma das 

questões que esse trabalho propõe elucidar: “as abordagens de gestão de riscos 

configuram-se possibilidades adequadas para gerenciar a incerteza em projetos de 

desenvolvimento de software”, verifica-se que a incerteza está intrinsecamente 

relacionada aos riscos, no entanto, a incerteza, pela sua característica, não permite 

ao tomador de decisão, pela ausência ou imprecisão de dados e/ou informações, 

estabelecer ações diante da impossibilidade de previsão das consequências ou 

cenários futuros. Portanto, como demonstrado por Wideman (1992), o 

gerenciamento de riscos representa o espectro da incerteza onde há previsibilidade, 

sendo possível a administração desses cenários, no entanto, é deixada uma lacuna 

para que o gerente de projeto, por exemplo, defina uma abordagem mais adequada 

ou outra estratégia, em situações onde não há conhecimento ou é impossível 
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estabelecer novos cenários (total incerteza). Os estudos apresentados por Pich et al. 

(2002) corroboram com esse entendimento, segundo o pesquisador, o 

gerenciamento do projeto pressupõe informações adequadas para que seja possível 

realizar o planejamento, execução e monitoramento, e na ausência ou inadequações 

de informações, o gerenciamento deve ser realizado a partir de outra abordagem 

metodológica.  

2.3. GQM  

GQM (Goal Question Metric) consiste de uma técnica de medição baseada 

em objetivos. Essa técnica é apresentada através da definição de um modelo que 

possui três níveis (SOLINGEN; BERGHOUT, 1999):  

i) Nível Conceitual (Goal): um objetivo é definido para um objeto, que 

pode ser um produto, um processo ou um recurso.  

ii) Nível Operacional (Question). um conjunto de questões é usado para 

definir a maneira de como a um objetivo será alcançado.  

iii) Nível Quantitativo (Metric): um conjunto de métricas é associado às 

questões com o objetivo de respondê-las de maneira quantitativa.  

Conforme a Figura 2, as questões estão associadas a apenas um objetivo, e 

as métricas as questões.  

 

Figura 2: Estrutura da técnica GQM. 
Fonte: Solingen e Berghout (1999) 
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O método GQM possui quatro fases (SOLINGEN; BERGHOUT, 1999):  

i) Planejamento – nessa fase o projeto de medição é selecionado, definido, 

caracterizado e planejado;  

ii) Definição – durante essa fase os objetivos, as questões, as métricas e as 

hipóteses são definidos e documentados;  

iii) Coleta de dados – dados são coletados com base nas métricas 

estabelecidas; 

iv) Interpretação – a partir dos dados que foram coletos a partir das métricas 

estabelecidas, os dados são então avaliados. O resultado da avaliação 

responde as questões definidas. Depois de respondidas as questões, o 

objetivo pode ser avaliado.  

Neste trabalho, o método GQM foi utilizado como instrumento para 

elaboração da proposta de avaliação e verificação de aderência às métricas que 

foram estabelecidas para a avaliação.    



28 
 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo descreve a base conceitual da literatura utilizada para 

desenvolvimento deste trabalho. São apresentados os principais modelos de 

maturidades para gerenciamento de projetos utilizado nas organizações e 

aprofundado o estudo no modelo utilizado no estudo de caso desse trabalho e suas 

características voltadas para o gerenciamento de incerteza. É apresentada a visão 

sobre a abordagem tradicional e adaptativa em gerenciamento de projetos, as fontes 

de incertezas em projetos e suas características. 

3.1. Modelos de Maturidade 

Segundo o PMI (2013), o gerenciamento de projetos tem se apresentado 

como um conjunto de processos integrados em que consiste da aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas às atividades do 

projeto no intuito de atender aos seus requisitos. 

Levando em consideração que o atual ambiente organizacional é altamente 

competitivo, instável e pressionado por resultados imediatos, isso exige que as 

empresas dependam cada vez mais de projetos para elaboração de sua estratégia 

competitiva. Dessa forma, estruturar e padronizar o processo de gerenciamento de 

projetos da organização conduz a diminuição do índice de falhas e torna a 

organização mais madura na condução de projetos (PRADO, 2011). 

O conceito de maturidade em gestão de projetos está ligado ao mecanismo 

capaz de quantificar numericamente a capacidade de uma organização em 

gerenciar projetos com sucesso (PRADO, 2011).  Rabechini Junior (2005) afirma 

que a maturidade em gestão de projetos é um processo de aquisição de 

competências que ocorre gradualmente, devendo ser conquistada com 

planejamento e ações para o aperfeiçoamento dos processos da organização. 

Kerzner (2013) conceitua como o desenvolvimento de sistemas e processos que são 

por natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de  que  cada  um  deles  

seja  um  sucesso.  

Avaliar a maturidade possibilita medir o grau de excelência em 

gerenciamento de projetos e identificar a existência de políticas, padrões, processos 
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e procedimentos, permitindo às organizações identificarem suas forças e 

fraquezas(PRADO, 2010). Assim, ainda que os modelos de maturidade não 

abordem diretamente práticas voltadas para o gerenciamento de incertezas, esse 

estudo busca identificar em um modelo essas práticas e relacionar a maturidade 

com a capacidade de lidar com incerteza em projetos de software.  

Alguns modelos são amplamente conhecidos e utilizados pelas 

organizações entre eles pode-se enumerar: 

 PMMM (Project Management Maturity Model) 

 OMP3 (Organizational Project Management Maturity Model) 

 CMMI (Capability Maturity Mode Integration) 

 MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) 

 Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos) 

O modelo PMMM, foi proposto por Kerzner em 2001, sendo fortemente 

influenciado pelo CMM em termos de estrutura e níveis de maturidade e  

combinando as áreas de conhecimento propostas no PMBOK.  O modelo propõe 

cinco níveis de maturidade, conforme apresentado na Figura 3, para a excelência 

em gestão de projetos e um esquema de avaliação particular para cada um dos 

níveis de maturidade Kerzner (2013). A avaliação da maturidade dar-se-á através da 

utilização de um questionário com 183 questões as quais são distribuídas da 

seguinte maneira: nível 1 (80 questões), nível 2 (20 questões), nível 3 (42 questões), 

nível 4 (25 questões), nível 5 (16 questões). 

 

Figura 3: Níveis de Maturidade do Modelo PMMM. 
Fonte: Adaptado de Kerzner (2011) 
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O modelo OPM3 é o modelo mais utilizado nas organizações e 

diferentemente dos outros modelos apresentados neste trabalho, o OMP3 não utiliza 

a classificação baseada em níveis de maturidade, mas em valores percentuais, 

sendo constituído por três elementos básicos que são aplicados na organização: 

conhecimento, avaliação e melhoria (PMI, 2003), conforme ilustrado na Figura 4. O 

OPM3 foi desenvolvido sob iniciativa do PMI e lançado em 2004 para tornar-se um 

padrão internacional em gerenciamento de projetos para a indústria e governo, o 

modelo foi elaborado a partir da pesquisa com outros modelos existentes e teve a 

participação de profissionais de gerenciamento de projetos pertencentes a diferentes 

organizações por todo o mundo  (PMI, 2003). 

 

Figura 4: Elementos do Modelo OPM3.  
Fonte: PMI (2003) 

 

O modelo CMMI, desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) da 

Universidade de Carnegie Mellon, o CMMI (Capability Maturity Mode Integration) é 

uma evolução do modelo CMM (Capability Maturity Model), buscando estabelecer 

em um único framework o processo de melhoria corporativa, integrando diferentes 

modelos e disciplinas. O CMMI foi desenvolvido a partir da combinação de três 

modelos: SW-CMM (Software Capability Maturity Model), SECM (System 

Engineering Capability Model) e IPD-CMM (Integrated Product Development 

Capability Maturity Model) (SEI, 2010).   

Para o CMMI, a maturidade organizacional se dá através do 

desenvolvimento de processos que são documentados, gerenciados, medidos, 

controlados e melhorados continuamente (SEI, 2006 apud TEIXEIRA FILHO, 2010). 
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A versão atual do CMMI (versão 1.3) apresenta três modelos (SEI, 2010):  

 CMMI for Development (CMMI-DEV): Destinado ao processo de 

desenvolvimento de produtos e serviços. 

 CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ): Destinado aos processos de 

aquisição e terceirização de bens e serviços. 

 CMMI for Services (CMMI-SVC): Destinado aos processos de empresas 

prestadoras de serviços de qualquer natureza 

O modelo Prado-MMGP, utiliza a classificação baseada em níveis de 

maturidade, sendo concebido através da experiência do seu autor, Darci Prado, na 

implantação de gerenciamento de projetos em empresas brasileiras (PRADO, 2010). 

Para Prado (2010), a intenção foi a criação de um modelo que fosse simples à sua 

utilização e fornecer resultados robustos e confiáveis.    

Este trabalho utilizou o modelo Prado-MMGP versão 2.2 para avaliar as 

empresas que foram objetos do estudo, a seleção do modelo foi fundamentada nos 

critérios discutidos na secção 4.3, além de considerar que sua aplicação é de fácil 

administração e adota a classificação em níveis de maturidade, comumente utilizado 

em outros modelos. Portanto, faz-se necessário aprofundar em mais detalhes suas 

características e aplicabilidade do modelo de maturidade selecionado.  

3.1.1. Modelo de Maturidade MPS.BR 

O MPS.BR visa a elaboração e difusão de um Modelo de Referência de 

Processos de desenvolvimento de software, baseado nos conceitos de maturidade e 

capacidade de processo para avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de 

produtos e serviços de software produzidos no Brasil.  O  modelo  MPS.BR  está  

dividido  em  quatro  componentes (Figura 5):  Modelo  de Referência  MPS  para  

Software  (MR-MPS-SW),  Modelo  de Referência  MPS  para Serviços (MR-MPS-

SV), Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MNMPS). Cada 

componente é descrito por meio de  guias  e/ou  documentos  do Programa MPS.BR 

(SOFTEX, 2012). 
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Figura 5: Componentes do Modelo MPS 
Fonte: Softex (2012) 

Dentre as principais características do modelo, destacam-se (SOFTEX, 

2012): 

 Conformidade com a norma ISO/IEC 12207 e suas emendas; 

 Conformidade com a norma ISO/IEC 15504; 

 Compatibilidade com o CMMI; 

 Baseado nas melhores práticas de engenharia de software; 

 Criado de acordo com a realidade das empresas brasileiras. 

A estrutura básica do Modelo de Referência está definida em termos de 

níveis de maturidade, os quais combinam processos e a capacidade desses 

processos. Os processos são definidos em termos de propósitos e resultados 

esperados, compreendendo práticas necessárias para a melhoria dos processos 

(SOFTEX, 2012). 

Uma junção de processos e atributos de processos formam sete níveis de 

maturidade desse modelo: A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C 

(Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G 

(Parcialmente Gerenciado). 
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3.1.2. Modelo de Maturidade Prado – MMGP  

O modelo Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos) de autoria de Darci Prado, é baseado na experiência do autor através de 

consultoria em empresas envolvendo centenas de projetos e sua principal 

característica refere-se à simplicidade e facilidade de uso. O modelo PRADO – 

MMGP é dividido em modelo setorial que foi lançado em 2002 para ser aplicado a 

setores isolados de uma organização e modelo corporativo, lançado em 2004, para 

ser aplicado na organização como um todo (PRADO, 2010).  

Segundo Prado (PRADO, 2010) os critérios utilizados para a construção do 

modelo foram: 

 Utilizar os mesmos níveis do modelo SW-CMM, desenvolvido pela 

Carnegie Mellon University para desenvolvimento de software, com 

pequenas alterações em seus títulos; 

 Possuir simplicidade (questionário de 40 questões) e universalidade (ser 

aplicável a todo tipo de organização e categoria de projeto); e,  

 Buscar relacionar a maturidade da organização com sua capacidade de 

executar projetos com sucesso.  

O modelo PRADO-MMGP Setorial contempla 5 níveis de maturidade, onde 

os mesmos caracterizam o grau aplicado a cada setor ou organização,  além disso, 

o modelo é composto de sete dimensões, as quais são condizentes com a melhoria 

dentro de cada nível (PRADO, 2010), ver Figura 6. 

 

Figura 6: Níveis de Maturidade Prado-MMGP.  
Fonte: Prado (2005) 
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A Tabela 1 a seguir ilustra as características de cada nível de maturidade: 

Tabela 1: Características dos níveis de maturidades 

Nível Características Cenário 
Aspecto 

Básico 

Índice de 

Sucesso 

1 

 Nenhuma Iniciativa da 

organização 

 Iniciativas pessoais 

isoladas 

 Resistência a alterações 

das práticas existentes 

 Gerenciamento de 

projetos de forma 

isolada, intuitiva e 

individual.  

Desalinhamento 

total 
Baixo 

2 

 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 

3 

 Mapeamento dos 

processos 

 Metodologia 

desenvolvida e 

implementada.  

 Informatização de partes 

da metodologia 

 Estrutura organizacional 

implantada 

 Iniciativas para 

alinhamento estratégico 

 Gerenciamento dos 

projetos de forma mais 

organizada e 

padronizada 

 Maior planejamento  e 

controle dos projetos 

 Melhor utilização da 

metodologia em GP 

Existência de 

padrões 

Melhoria 

significativa 

4 

 Consolidação das 

competências técnicas, 

comportamentais e 

contextuais. 

 Alinhamento com os 

negócios da organização 

 Identificação das causas 

de desvios da meta 

 Metodologia e 

informatização 

aperfeiçoados. 

 Gerenciamento de 

múltiplos projetos muito 

mais eficiente 

 Maior autonomia aos 

gerentes de projetos 

 Maior alinhamento com 

a estratégia da 

instituição 

Padrões 

eficientes 

Acima de 

80% 

5 

 Melhoria continua dos 

processos  

 Grande experiência em 

GP 

 Alto grau de excelência 

 Desafios constantes com 

mais riscos 

 Gerentes de projetos 

altamente eficientes e 

eficazes 

 Gerente de projetos 

altamente competentes 

e com grande 

autonomia 

Melhoria 

continua dos 

padrões 

Próximo a 

100% 

Fonte: Prado (2010) 
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O modelo PRADO–MMGP Corporativo busca avaliar a capacidade de se 

obter resultados por meio do gerenciamento de portfólio, de programas e de projetos 

em todos os setores críticos da organização Além disso, o PRADO-MMGP 

Corporativo procura dividir a organização em duas grandes áreas, ver Figura 7: 

setores formalmente organizados para o gerenciamento de projetos e setores não-

formalmente organizados para o gerenciamento (PRADO, 2010). 

 

Figura 7: Conjunto de setores de uma organização nos quais projetos são executados.  
Fonte: Prado(2010) 

 

Segundo Prado (2010), o modelo ainda contempla 5 (cinco) níveis de 

maturidade: 

 Inicial: a empresa não possui experiência organizada em gerenciamento 

de projetos, tanto setorial como corporativo; 

 Projetos Isolados: algumas iniciativas isoladas bem-sucedidas de 

gerenciamento de projetos; 

 Setorial: setores da organização procuram se organizar adequadamente 

para gerenciar projetos; 

 Portfólio e Programas: a empresa possui regras para identificar e 

gerenciar os portfólios e programas corporativos; 

 Corporativo: a empresa possui uma centralização corporativa para 

estabelecer regras e acompanhar a evolução de todos os setores. 

A avaliação da maturidade proposta pelo modelo é feita a partir de um 

questionário com 40 perguntas distribuída da seguinte forma: nível 1 (0 questões), 

nível 2 (10 questões), nível 3 (10 questões), nível 4 (10 questões), nível 5 (10 
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questões), a avaliação pode ser realizada considerando parte da organização 

(avaliação setorial), ou a organização como um todo (corporativa). 

Metodologia de Aplicação Prado-MMGP Setorial 

Para avaliar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos, é aplicado 

o questionário proposto pelo modelo Prado-MMGP setorial na área responsável 

pelos projetos de software da empresa. Neste trabalho, o questionário foi aplicado 

com os profissionais que trabalham no setor de desenvolvimento de software e têm 

um bom conhecimento do uso de gerenciamento de projetos. Optou-se por 

selecionar gerente e coordenadores de projetos nas organizações objetos do 

estudo, tendo em vista que os mesmos possuem conhecimento das práticas e 

metodologias em gerenciamento de projetos. 

O questionário aplicado, ANEXO A (Questionário PRADO-MMGP), consiste 

de 40 (quarenta) questões com respostas de múltipla escolha para avaliação dos 

níveis 2, 3, 4 e 5 relacionado às práticas em gerenciamento de projetos. As 

perguntas possuem 5 (cinco) opções de resposta, com exceção do nível 5, que 

possui somente duas opções (opção “a”  e “e” ). As opções têm os valores de peso 

conforme indicados na Tabela 2 (PRADO, 2010): 

Tabela 2: Pontuação das respostas do questionário Prado-MMGP. 

Opção A B C D E 

Valor 10 7 4 2 0 

Fonte: Prado (2008) 

A pontuação obtida através das respostas do questionário fornece um 

escore para avaliação do índice de aderência aos diferentes níveis e as dimensões 

do modelo, conforme descrito na Tabela 3 a seguir (PRADO, 2010):  

Tabela 3: Índice de aderência aos níveis e dimensões 

 

 

 

Percentual de aderência Aderência ao nível 

até 20%:. nula ou fraca 

de 20% até 60%:  regular 

de 60% até 90%:  boa 

acima de 90%:  completa 

Fonte: Prado (2010) 



37 
 

 

Por fim, a Avaliação Final da Maturidade (AFM) é obtida pela seguinte 

formula: AFM = (100 + total de pontos)/100.  

3.2 Gerenciamento Tradicional de Projetos 

Segundo o PMBOK (2013) o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva 

e eficaz. Ntlokombini (2010) cita que o gerenciamento de projetos, pode ser aplicado 

em diferentes tipos de negócios, e serve para reestruturação dos processos 

organizacionais com o propósito de obter melhor controle e uso dos recursos 

existentes.  

Segundo Prado(2001), gerenciar um projeto significa, em linhas gerais, 

planejar a sua execução e depois então, acompanhar e controlar sua execução.  

Nesse sentido, Vargas(2005a) sugere que o projeto seja dividido em etapas. Ao 

conjunto dessas etapas o autor denomina: ciclo de vida do projeto, que segundo ele, 

a divisão do projeto em etapas facilita seu gerenciamento e permite um controle 

mais eficaz dos recursos para atingir os objetivos e metas do projeto. 

Segundo o PMBOK(2013), um gerenciamento efetivo envolve a execução de 

processos gerenciais que abrange a definição e entendimento do ciclo de vida do 

projeto, conforme apresentado na Figura 8 e detalhado a seguir:  

 

Figura 8: Ciclo de Vida do Projeto. 
Fonte: PMBOK(2013) 

i) iniciação: nesta fase são estabelecidas as metas e objetivos do projeto, 

elaborado o escopo e definido as estratégias;  
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ii) planejamento:  é a fase onde é definido tudo que será realizado, 

incluindo elaboração de cronogramas, alocação de recursos, custos, 

análise de riscos, qualidade, aquisições, comunicação e demais 

integrações necessárias; 

iii)  execução: corresponde a fase em que se materializa tudo que foi 

planejado na fase anterior;  

iv)  monitoramento e controle: ocorre paralelo ao planejamento e a 

execução, sendo responsável por acompanhar e controlar o que fora 

planejado, de modo a realizar ações preventivas e corretivas objetivando 

a manter alinhado ao planejamento inicial; 

v) encerramento: corresponde a fase quando encerra-se a execução dos 

trabalhos e aceite formal do produto ou serviço planejado, a 

documentação produzida é finalizada e as lições aprendida do projeto 

são compartilhadas para aprendizado em novo projeto.   

Além das fases do ciclo de vida do projeto, o PMBOK enfatiza que o modelo 

de gestão, além das fases do ciclo de vida, é formado por processos associados a 

nove áreas de conhecimento: gestão da integração, gestão do escopo, gestão do 

tempo, gestão dos recursos humanos, gestão de custos, gestão das aquisições, 

gestão da qualidade, gestão do risco e gestão da comunicação (PMI, 2013). Fica 

evidente o grande destaque dado ao planejamento do projeto e aderência ao 

conjunto de padrões e regras comuns para garantia do sucesso. Sucesso que na 

visão tradicional do gerenciamento de projetos é determinada pela conclusão de um 

projeto no prazo pré-estabelecido, dentro do custo fixado previamente, atendendo os 

níveis de desempenho e tecnologia especificados e aceitos pelo cliente (KERZNER, 

2002).  

3.3 Gerenciamento Adaptativo de Projetos 

A demanda crescente da indústria de software por sistemas cada vez mais 

complexos e de alto grau de inovação, tem levantado dúvidas quanto a efetividade 

das abordagens tradicionais em gerenciamento de projeto, dado sua inadequação à 

gestão de projetos complexos e incertos nas organizações (SHENHAR; DVIR, 

2007). As principais críticas levam em consideração que projetos são diferentes 

entre si, e que o uso das técnicas e ferramentas considera um ambiente estável e 
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previsível e que tais abordagens são inadequadas para gerir projetos incertos nas 

organizações (DVIR et al., 1998; JAAFARI, 2003; PICH; LOCH; MEYER, 2002; 

SHENHAR; DVIR, 2007; WILLIAMS, 2005). Tais críticas suscitaram pesquisadores a 

buscar novas abordagens para adaptar o gerenciamento do projeto para condições 

de incerteza em que os mesmos estão vulneráveis.  

Shenhar e Dvir (2007) consideram projetos não apenas como atividades ou 

operações, mas como processos dinâmicos e flexíveis e de difícil previsão. Os 

autores sugerem uma abordagem adaptativa para o gerenciamento de projetos que 

levem em consideração as mudanças no ambiente e necessidades comerciais e que 

permita diferenciar projetos para adoção da estratégia de gerenciamento mais 

adequada.  Os pesquisadores desenvolveram o modelo denominado: “Abordagem 

Diamante”, a partir das dimensões: Novidade, Ritmo, Tecnologia e Complexidade,  

para  gerenciar o projeto.  A Figura 9 ilustra o modelo proposto.   

 

Figura 9: Modelo Diamante.  
Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2007) 

 

Jaafari (2003) em seu estudo considera a capacitação dos gerentes de 

projetos e a complexidade do ambiente para adoção do estilo de gerenciamento 

mais adequado a partir de quatro abordagens de gerenciamento. A classificação 

reflete a evolução do gerenciamento de projetos ao longo do tempo em resposta ao 

aumento da complexidade do ambiente e do projeto: A Figura 10 ilustra as 

abordagens propostas pelo autor e que são descritas a seguir:  
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Figura 10: Classificação do modelo de gerenciamento do projeto. 
 Fonte: Jaafari (2003) 

 

i) ad hoc: a premissa desta abordagem é que todos os fatos são 

conhecidos e desvios do projeto são o resultado de omissão por parte 

dos participantes, além disso, ela é caracterizada pela ausência de 

formalização e não considera a competência individual de cada 

participante. Esta abordagem pode funcionar para projetos em que a 

complexidade do ambiente e do projeto são baixas.  

ii) burocrático: nesta abordagem os gerentes de projetos são normalmente 

resistente a mudanças e desprezam que a complexidade do ambiente 

possa interferir na sua tomada de decisão e rotina operacional, buscam 

imposição através do modo comando-controle. Esta abordagem é muito 

limitada, podendo ser utilizada quando a complexidade ambiental do 

projeto é de baixa a média.  

iii) normativo; esta abordagem é aplicada quando a complexidade 

ambiental é baixa e os gerentes de projetos são capazes de aplicar 

ações para na tentativa de reduzi-la.  Sua característica reside no fato 

em que assume que há grau suficiente de certeza e estabilidade no 

ambiente que seja possível definir um conjunto de metas e uma 

estrutura para o planejamento e entrega de projetos  

iv) criativo-reflexivo: são característicos do ambiente atual em que os 

projetos são concebidos dentro de um contexto altamente complexo. 
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Esta abordagem baseia-se nos princípios de auto-organização, na busca 

do aprendizado contínuo para o desenvolvimento de soluções criativas e 

inovadoras que possam responder para reduzir a complexidade do 

ambiente e lidar com o elevado grau de incerteza presente.  São 

características das abordagens ágeis para gerenciamento de projetos. 

Pich et al. (2002) consideram que a estratégia apropriada de gerenciamento 

depende do tipo de incerteza e complexidade presente, os autores propõem três 

abordagens para gerir o projeto:  

i) instrucionismo: em que os autores consideram a abordagem mais 

adequada para projetos com baixo nível de incerteza e complexidade, 

pois entende-se que é possível realizar um planejamento de utilização 

dos recursos onde há compreensão de toda informação. Essa 

abordagem é o modelo utilizado pelo PMBOK;  

ii) aprendizagem: quando o projeto apresenta uma maior incerteza os 

autores recomendam a utilização dessa abordagem. Essa abordagem 

prevê ser realizada através do aprendizado por improvisação, quando 

planejamento e a execução ocorrem em paralelo e o aprendizado pela 

experimentação, onde a tentativa e erro é o formato mais comum. 

Ambos formatos dão maior flexibilidade para gestão do projeto pela sua 

capacidade de mudar e gerar novos planejamentos a partir do 

aprendizado adquirido; 

iii) selecionismo: para projetos com baixo nível de incerteza e alta 

complexidade são desenvolvidas múltiplas soluções sequenciais ou 

concorrentes para o mesmo problema, selecionando a solução mais 

adequada em um determinado momento.  

Para Marinho et al. (2014) é necessário reconhecer as fontes de incerteza 

do projeto para categorizar corretamente o tipo de projeto a ser desenvolvido sob o 

ponto de vista da solução a ser utilizada e, a partir dessa perspectiva, adotar o estilo 

de gerenciamento baseado nas seguintes abordagens(MARINHO; SAMPAIO; 

MOURA, 2014):  

 Traditional Project Management (TPM): esta abordagem os objetivos do 

projeto são conhecidos e a equipe do projeto é capaz de definir a solução 
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para que os objetivos sejam alcançados. Tipicamente, ocorrem poucas 

mudanças no escopo. As abordagens lineares e incrementais são 

utilizadas para essa característica de projetos. 

 Extreme Project Management (XPM): são característicos de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento, onde nem o objetivo e a solução estão 

claramente definidos. Esses projetos têm como principal característica a 

descoberta entre o cliente e a equipe de desenvolvimento em cada fase. 

No entanto, deve-se considerar que nesses projetos o final desejado é 

geralmente imaginado, o que torna o risco de fracasso do projeto muito 

elevado. 

 Agile Project Management (APM): para essa abordagem os objetivos são 

claramente definidos, no entanto, o mesmo não ocorre como alcançar a 

solução. São utilizadas abordagens iterativas e adaptativas para 

construção da solução com a efetiva colaboração do cliente e equipe de 

desenvolvimento para a construção da solução.   

 Emertxe Project Management (MPx): consiste em projetos em que tem-

se uma solução claramente completa e bem definidas, no entanto, seus 

objetivo ainda não está claro. Tipicamente ocorre em projetos onde é 

disponibilizada uma nova tecnologia para usuários sem ainda conhecer o 

problema ou sua aplicabilidade. 

A Figura 11 ilustra as abordagens proposta pelo autor, a qual ainda é 

suportada através de um processo teórico em que o pesquisador denominou “Guia 

para Lidar com Incerteza”, composto pelas seguintes etapas: caracterização do 

projeto, identificação das fontes de incerteza, sinais de alerta e sensemaking.   

 

Figura 11: Classificação dos projetos em relação a objetivos x solução.  
Fonte: Marinho et  al. (2014) 
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A Tabela 4  apresentada em Shenhar e Divir (2007) ilustra as principais 

características da abordagem tradicional e adaptativa.  

Tabela 4: Comparativo da abordagem tradicional x adaptativa 

O Gerenciamento de Projetos – Da abordagem tradicional à adaptativa 

Abordagem Tradicional Adaptativa 

Objetivo do Projeto 

Realizar trabalho no prazo, no 

custo e atendendo aos 

requisitos 

Conseguir resultados para o 

negócio, atendendo múltiplos 

critérios 

Plano do Projeto 
Atividades realizadas visando 

atender à tripla 

Organização e processos para 

atingir metas 

Planejamento Uma vez, no início do projeto 
No começo do projeto e 

replanejado quando necessário 

Abordagem gerencial Rígida, com foco no plano inicial Flexível e adaptável 

Trabalho do projeto Previsão, linear e simples Imprevisível, incerto e complexo 

Controle 
Mínimo e destacado após o 

lançamento do projeto 

Afeta o projeto durante sua 

execução 

Distinção Projetos são semelhantes Projetos são diferentes 

Estilo de Gestão Um tamanho se ajusta a todos Abordagem adaptativa 

Fonte: Shenrar e Dvir (2007) 

 

É evidente que a importância do reconhecimento da incerteza inerente a 

projetos de software tem ganhado importância na pesquisa em gerenciamento de 

projeto, principalmente pelo fato de que a indústria de software não tem bons 

indicadores de sucesso em seus projetos e que a gestão adaptativa oferece 

subsídios mais consistentes para dotar organizações com maior grau de 

adaptabilidade e oferecer meios para aumentar a velocidade de resposta às 

pressões ambientais e melhorar a qualidade da gestão de projetos (MARQUES, 

2012).   

Nesse sentido, as abordagens ágeis para gerenciamento de projetos têm se 

mostrado muito eficazes para projetos de software. Elas baseiam-se fortemente na 

adaptação a mudanças, através de planos superficiais para longo prazo e muito bem 

detalhados no curto prazo, possibilitando reduzir as incertezas inerentes ao 

desenvolvimento, pois à medida que o projeto avança, o escopo tende a se tornar 

mais completo e definido (SCHWABER; BEEDLE, 2001).  
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3.4 Fontes de Incerteza em Projetos 

As principais metodologias de gerenciamento de projeto sugerem boas 

práticas de planejamento, coordenação, definição de milestones, processo de 

controle e gerenciamento de mudanças, no entanto, não buscam categorizar os 

diferentes tipos de incertezas presentes nos projetos ou uma abordagem para 

administrar. Nessa linha de raciocínio, Loch et al. (2008) sugeriu aplicar um 

diagnóstico para reconhecimento das fontes de incertezas dos projetos para 

posteriormente escolher o estilo de gerenciamento mais adequado para o projeto. 

Diversas pesquisas buscaram classificar as fontes de incerteza e suas 

características de forma que os gerentes de projetos possam identificar como as 

mesmas manifestam-se em seus projetos.   

Ziv e Richardson (1997) afirmam que a incerteza estará sempre presente 

nos processos de desenvolvimento de software e produto. Nos estudos conduzidos 

pelos autores eles apresentaram três fontes mais comuns de incerteza em 

desenvolvimento de software: participação humana, concorrência e incerteza de 

domínio do problema.  

Nos estudos conduzidos por Shenhar e Dvir (2007), a incerteza faz parte de 

uma das dimensões de seu modelo proposto sob o ponto de vista da novidade e 

tecnologia. A dimensão novidade está relacionada ao grau de inovação do produto 

para o cliente ou mercado. Os autores sugerem três níveis: derivativa, plataforma e 

ruptura. A dimensão tecnologia está associada a incerteza quanto ao domínio e 

aplicação de novas tecnologias a serem aplicadas no projetos, sendo em quatro 

níveis: baixa, média, alta e super alta. A Tabela 5 ilustra as características das 

dimensões e seus níveis. 

Tabela 5: Características das Incertezas por Shenhar e Dvir 

Dimensão Característica Níveis Características dos projetos 

Novidade 

Avalia a familiaridade dos 

clientes com o produto e 

a incerteza do projeto, 

influenciando na definição 

dos requisitos do projeto 

Derivativa Melhoria em produtos existentes 

Plataforma 
Lançamento da mesma linha de 

produtos 

Ruptura 
Produtos novos para o mercado 

consumidor 
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Tecnologia 

Avalia a existência e 

utilização da tecnologia, 

havendo grande impacto 

se a empresa tem 

domínio ou não da 

tecnologia 

Baixa 

Tecnologia 
Tecnologias existentes e conhecidas 

Média 

Tecnologia 

Tecnologias existentes com novas 

características 

Alta 

Tecnologia 

Tecnologia nova, mas disponível 

para o projeto 

Super-Alta 

Tecnologia 
Tecnologia ainda não conhecida 

Fonte: adaptado de Shenhar e Dvir (2007) 

 

Chapmam e Ward (2002) desenvolveram um estudo e identificaram as 

seguintes fontes de incerteza comuns em projetos: (i) variação associada a 

estimativa de parâmetros: refere-se a falta de clareza de especificações, análise  

limitada do processo referente as atividades e suas interdependências. (ii) incerteza 

sobre estimativas: ocorre o uso de estimativas subjetivas de probabilidade sem base 

de conhecimento e dados que possam embasar uma maior precisão. (iii) incerteza 

sobre o design e logística: manifesta-se na fase de concepção do projeto pois  a 

incerteza é muito grande devido ao fato do conhecimento e processo para produzir 

as entregas ainda ser limitado. (iv) incerteza sobre objetivos e prioridade:  quando 

não se tem clareza sobre a prioridade relacionada aos objetivos, prazo e custo do 

projeto.  A incerteza torna-se alta e pode inviabilizar ações para controle e 

monitoramento do projeto. (v) incerteza sobre relacionamento entre stakeholders : o 

relacionamento entre pessoas é complexo e pode introduzir incertezas para o 

desenvolvimento do projeto, tendo em vista diversos fatores como: conhecimento 

individual, a cultura, relação interpessoal e dificuldades de relacionamento entre 

indivíduos. 

Marinho et al.  (2014b), em seu trabalho classificou as incertezas de projetos 

de software em quatro áreas, conforme apresentado na Figura 12 e descrito a 

seguir:  
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Figura 12: Fontes de Incerteza.  
Fonte: Marinho et  al. (2014) 

 

Incerteza Tecnológica: A incerteza tecnológica está associada a incerteza 

quanto ao conhecimento e aplicação que o projeto faz uso de tecnologia. 

Corresponde a medida da quantidade de tecnologia nova a ser empregada para o 

desenvolvimento em comparação com tecnologia já consolidada. Essa classificação 

foi fundamentada a partir dos estudos desenvolvidos por Shenhar e Dvir  (2007). É 

importante considerar que essa classificação tem um critério subjetivo para a 

organização que irá executar o projeto, tendo em vista que uma determinada 

organização pode possuir expertise e know-how no desenvolvimento de projetos em 

uma determinada tecnologia e adotar uma classificação diferenciada de outra 

organização para o mesmo projeto.  

Incerteza de Mercado: A classificação dessa fonte foi fundamentada a partir 

dos trabalhos de Shenhar e Dvir (2007) e está relacionada ao grau de novidade do 

produto ou serviço, resultado do projeto. Este tipo de incerteza indica que está 

relacionado ao desconhecimento do ambiente externo o qual envolve 

principalmente, os consumidores e potenciais usuários. Projetos que buscam criar 

novas linhas de produtos, substituindo produtos já estabelecidos no mercado tem 

alta incerteza de associada tendo em vista que é necessário buscar a aceitação do 

produto em seus clientes e usuários em potencial (SHENHAR; DVIR, 2007). A 

classificação da incerteza de mercado utiliza os três níveis (derivativa, plataforma e 

ruptura), conforme apresentado na Tabela 5. 

Tecnológica

Ambiente

Sócio-humana

Mercado ? 
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Incerteza de Ambiente: Essa fonte de incerteza é determinada diretamente 

pela complexidade e dinâmica do ambiente na qual as organizações estão inseridas, 

e está associada a elementos internos ou externos que podem afetar o 

desenvolvimento do projeto. A incerteza ambiental pode surgir a partir das ações de 

diferentes organizações (fornecedores, concorrentes, consumidores, governo, 

acionistas, etc.), como por exemplo: incerteza em prever mudanças no cenário 

político, incerteza quanto a fatores ambientais, comportamento de concorrentes 

entre outros. 

Incerteza Sócio-Humana: Essa fonte de incerteza relaciona-se 

principalmente com as relações entre pessoas de uma organização. Rose e 

Kodukula (2011), afirmam que o gerenciamento de projetos deve considerar que os 

sistemas humanos não são mecânicos por natureza, e que os indivíduos se 

comportam de maneira não-linear, estando sujeitos a conflitos e diferenças em suas 

relações cotidianas, como por exemplo: diferenças de religião, política, valores 

culturais e  até mesmo da experiência pessoal dos indivíduos. Esses fatores devem 

ser considerados, pois exercem influência para que projetos possam atingir os 

resultados esperados.  

Neste trabalho será adotada a classificação proposta dos estudos realizados 

por Marinho et  al. (2014), a qual foi conduzida através de uma revisão sistemática e  

sumarizadas para  refletir as incertezas que são características em projetos de 

desenvolvimento de software. 

3.5 Modelo Prado-MMGP e o Gerenciamento de Incertezas 

As diretrizes para a criação do modelo Prado-MMGP é que o mesmo foi 

concebido para estar alinhado com as de boas práticas de gerenciamento de 

projetos, sendo essas práticas aquelas capazes de garantir melhor indicadores de 

resultado para os projetos (PRADO, 2010).  

O modelo de maturidade Prado-MMGP ver. 2.2 possibilita avaliar a 

organização não somente a partir de 5 níveis, mas através de 7 dimensões de 

maturidade (Competência em Gerenciamento de Projetos e Programas, 

Competência Técnica e Contextual,  Competência Comportamental, Metodologia, 
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Informatização, Estrutura Organizacional e  Alinhamento Estratégico) (PRADO, 

2010), como ilustrado na Figura 13.  

 

Figura 13: Dimensões de maturidade Prado-MMGP.  
Fonte: Prado(2010) 

 

Prado (2010) recomenda que é necessário o alinhamento entre os níveis e 

as dimensões de maturidade para obtenção de resultados efetivos da aplicação do 

modelo. É possível verificar que nas dimensões de Competência Comportamental e 

Competência Técnica e Contextual a identificações de práticas de gerenciamento 

que relacionam-se com o gerenciamento da incerteza.   

A avaliação sob a dimensão das Competências Comportamental e 

Contextual está relacionada aos aspectos comportamentais (liderança, organização, 

motivação, negociação, etc.) visando motivar a equipe e reduzir possíveis conflitos, 

além de aspectos da organização, abordando questões humanas e sua relação com 

o ambiente para os quais os envolvidos com o gerenciamento de projetos devem 

possuir (PRADO, 2010).  Na avaliação do modelo sob o prisma dessas dimensões é 

possível a identificação de questões que tratam da identificação de fontes de 

incerteza de origem sócio-humana e de mercado, além de práticas associadas a 

inovação construção de conhecimento. 

Embora o propósito do modelo seja avaliar a excelência na competência em 

gerenciar projetos, este trabalho buscou reconhecer na sua avaliação questões que 

estivessem associadas às estratégias e/ou práticas relacionadas da literatura 

voltadas para o gerenciamento de incerteza.  
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Como ilustrado no ANEXO A (Questionário PRADO-MMGP) desse trabalho, 

a avaliação do modelo consta de 40 questões sendo distribuídas 10 questões para 

cada um dos cinco níveis de maturidade do modelo. Com base nos estudos 

realizados acerca das estratégias e práticas voltadas para o gerenciamento de 

incertezas, foram identificadas 13 questões no questionário de avaliação, ilustrado 

na Tabela 6, e sua respectiva correspondência à estratégia para gerir a incerteza. As 

questões identificadas foram apresentadas e validadas através de reuniões e 

workshops com os participantes do estudo de caso.  

Tabela 6: Questões identificadas do modelo para gerir a incerteza 

Nº 

Questão 
Descrição Estratégia Ger. 

Incerteza 

2.9 

Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos 

com gestão na organização, da importância de se evoluir 

em competência comportamental (liderança, negociação, 

comunicação, conflitos, etc.)  

Fontes de Incerteza 

(incerteza sócio 

humana) 

2.10 

Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos 

com gestão na organização, da importância de se evoluir 

em competência técnica e contextual (ou seja, assuntos 

ligados ao produto, aos negócios, à estratégia da 

organização, seus clientes, etc.) 

Fontes de Incerteza 

(incerteza sócio 

humana e mercado) 

3.4 

Em relação ao documento Plano do Projeto, que deve 

conter a abordagem para executar cada projeto em função 

de sua complexidade e também ser utilizado para 

monitorar o progresso do projeto e controlar variações, 

riscos e stakeholders 

Caracterização de 

Projetos 

 

4.1 

Em relação à eliminação de anomalias (atrasos, estouro de 

orçamento, não conformidade de escopo, qualidade, 

resultados, etc.) oriundas do próprio setor ou de setores 

externos (interfaces) 

Sinais de Alerta 

4.4 

Em um ambiente de boa governança temos eficiência e 

eficácia devido a correta estrutura organizacional. Ademais, 

os principais envolvidos são competentes, proativos e 

utilizam corretamente os recursos disponíveis (processos, 

ferramentas, etc.) 

Fontes de Incerteza 

(incerteza sócio 

humana, tecnológica) 

4.7 

Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos 

gerentes de projetos do setor, com ênfase em 

relacionamentos humanos (liderança, negociação, 

Fontes de Incerteza 

(incerteza sócio 

humana) 
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No que se refere à distribuição das práticas ao longo dos níveis de 

maturidade como ilustrado na Tabela 6, foi identificado nos níveis mais elevados do 

modelo (4 e 5) o maior número de questões que relaciona-se com o gerenciamento 

de incerteza, o que evidencia-se que nestes níveis de maturidade a organização já 

possui uma plataforma de GP consolidada e que conquista a confiança de seus 

profissionais passando aceitar novos desafios e produzindo resultados satisfatórios 

através de seus indicadores de sucesso. 

A análise realizada sobre o modelo de maturidade buscou resposta para uma 

das questões de pesquisa objeto desse trabalho em que se intenta relacionar 

maturidade com a capacidade em gerenciar incerteza em projetos, respondendo a 

seguinte questão: “empresas com nível de maturidade elevado em gerenciamento 

conflitos, motivação, etc.) 

4.10 

Com relação à competência em aspectos técnicos pela 

equipe responsável pela criação e implementação do 

produto (bem, serviço ou resultado), nos últimos dois anos 

Fontes de Incerteza 

(incerteza tecnológica) 

5.1 

Um dos mais importantes pilares da otimização é a 

inovação tecnológica e de processos por permitir saltos de 

qualidade e eficiência. Escolha a melhor opção que 

descreve o cenário de inovação no setor 

Sensemaking 

5.2 

Com relação à competência (conhecimentos + experiência 

+ atitude) da equipe em planejamento e acompanhamento 

de prazos e/ou custos e/ou escopo 

Fontes de Incerteza 

(incerteza ambiental) 

5.3 

Com relação à competência (conhecimentos + experiência 

+ atitude) da equipe na gestão das partes envolvidas 

(stakeholders) e gestão de riscos 

Fontes de Incerteza 

(incerteza ambiental) 

5.4 

Com relação à competência (conhecimentos + experiência 

+ atitude) da equipe em aspectos técnicos do produto 

(bem, serviço ou resultado) sendo criado 

Fontes de Incerteza 

(incerteza de 

mercado) 

5.6 

Em relação ao histórico de projetos já encerrados (Gestão 

do Conhecimento), no que toca aos aspectos (caso 

aplicáveis): Avaliação dos Resultados Obtidos; Dados do 

Gerenciamento; Lições Aprendidas; Melhores Práticas, etc. 

Sensemaking 

5.8 

Em relação à capacidade dos principais envolvidos com 

projetos do setor em competência comportamental 

(negociação, liderança, conflitos, motivação, etc.) 

Fontes de Incerteza 

(incerteza sócio 

humana 
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de projetos podem gerir a incerteza de modo mais eficaz?”. Apesar das evidências 

baseada na visão conceitual do modelo de avaliação apontar para que as 

organizações que se encontram nos níveis de maturidade mais elevados no modelo 

Prado-MMGP apresentarem estratégias que as possibilitam lidar incerteza, ainda 

assim, torna-se necessário aprofundar com uma aplicação prática a qual será 

discutida em detalhes na secção 6 desse trabalho.  
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo é descrito o método de pesquisa empregado para 

desenvolvimento deste trabalho, as etapas da pesquisa, a técnica de coleta de 

dados empregada para o desenvolvimento da pesquisa. 

4.1. Método da Pesquisa 

Conforme Cervo e Bervian (2007), uma pesquisa pode ser definida como 

uma atividade voltada para a solução de problemas e seu objetivo consiste em 

descobrir respostas para perguntas, através do emprego de processos científicos. 

Apesar de que, nem sempre uma tentativa de pesquisa resulte em uma informação 

aplicável, incontestável e imparcial, os métodos científicos da pesquisa têm maior 

probabilidade de êxito do que qualquer outro sistema conhecido (SANTOS, 2002). 

De acordo com Santos (2002), três critérios podem ser utilizados para 

identificar e caracterizar a natureza metodológica dos trabalhos de pesquisa: quanto 

aos seus objetivos, quanto às fontes utilizadas na coleta de objetivos ou, ainda, 

quanto aos procedimentos de coleta.   

De acordo com os objetivos desta pesquisa, este trabalho pode ser 

classificado como uma pesquisa exploratória, sendo desenvolvida com o auxílio de 

um estudo de caso. Sua natureza exploratória é caracterizada quanto ao processo 

de realização do levantamento bibliográfico na busca de compreender o estado da 

arte em gerenciamento de incerteza, explorando a partir do estudo novas ideias ou 

construindo novas hipóteses para adquirir maior conhecimento na área de 

gerenciamento de projetos.  

A escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa é justificada por 

Yin (2005). Trata-se de uma forma de realizar pesquisa investigativa de fenômenos 

atuais dentro do seu contexto real, em situações em que as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidos e tem-se que responder 

perguntas do tipo “como” e “por que” (YIN, 2005). A utilização de questionários e a 

entrevista semiestruturada foram técnicas utilizadas na tentativa de levantar 

possibilidades e/ou caminhos favoráveis à construção de respostas à pesquisa. De 

acordo com Santos (2002), a utilização de questionários consiste de um meio para 
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levantamentos de dados sobre fatos e realidades, para que o pesquisador, sem 

nenhuma interferência sobre esses dados, possa analisá-los e interpretá-los. Por 

outro lado, as entrevistas buscam transformar o entrevistado em uma fonte de 

informação que irá corroborar com o aprofundamento das respostas obtidas no 

questionário.  

4.2 Etapas e Descrição da Pesquisa 

Para o desenvolvimento deste trabalho inicialmente foi realizada uma 

revisão bibliográfica dos principais modelos de maturidade em gestão de projetos no 

intuito de identificar evidências relacionadas a excelência em gestão de projetos com 

a capacidade de lidar com incertezas. Buscou-se apresentar as principais 

características dos modelos e identificar o mais adequado, conforme descrito na 4.3 

deste documento, a ser utilizado para o processo de avaliação da organização de 

acordo com os critérios propostos por Oliveira (2005). Ainda nessa etapa foi 

realizado um estudo exploratório sobre pesquisas relacionadas a incertezas em 

projetos com objetivo de caracterizá-lo e compreender as principais fontes de 

incertezas em projetos de software, buscou-se também identificar as 

práticas/métodos de gerenciamento para controlar as incertezas em projetos. Esta 

fase da pesquisa foi realizada a partir da leitura de referências chaves sobre o tema 

gerenciamento de incerteza como: Pich et al. (2002), Meyer et al. (2002), Shenhar et 

al. (2007), Cleden (2009), Perminova et al.  (2008), Ibrahim et al. (2009), Loch et al. 

(2008), e na busca de publicações que citavam essas referências chaves. 

Na segunda etapa desta pesquisa foi realizado o estudo de caso utilizando 

como procedimento a coleta de dados. Para realização do estudo de caso foram 

selecionadas duas empresas privadas que atuam no desenvolvimento de software,   

considerando os seguintes critérios: (i) possuir equipe de desenvolvimento de 

software; (ii) processo de gerenciamento de projetos guiado por alguma 

metodologia; (iii) ter pelo menos três projetos desenvolvidos nos últimos 12 meses. 

A aplicação do estudo foi realizada nos meses de maio e junho de 2015 ao 

longo de 3 seções de reuniões com os entrevistados. Na primeira reunião foi 

conhecido os participantes da avaliação e apresentado o propósito da aplicação do 

estudo na empresa. Nessa seção foi realizado o reconhecimento da organização e o 

perfil profissional dos participantes. Essa primeira reunião incluiu a apresentação do 
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modelo de maturidade Prado-MMGP e ao final foi distribuído o questionário de 

avaliação aos participantes.  O segundo encontro consistiu da coleta dos dados 

referente ao questionário de avaliação Prado-MMGP, o qual foi realizado a 

consolidação das respostas dos participantes. Ainda nessa reunião foi apresentado 

o Guia de Avaliação proposto nessa pesquisa. Foi realizado uma breve 

apresentação das noções de incerteza e das fontes de incerteza a partir da revisão 

bibliográfica, de modo a orientar os participantes na avaliação a ser realizada. Por 

fim, na última seção de reunião foi realizado as entrevistas semiestruturadas 

proposta e a consolidação das respostas do questionário proposto no ANEXO A 

desse trabalho.    

A Figura 14 ilustra o processo de pesquisa realizado neste trabalho.  

Figura 14: Etapas da Pesquisa 

Atendendo a solicitação dos gestores das empresas avaliadas, as mesmas 

não serão identificadas no texto, sendo referenciadas como Empresa X e Empresa 

Y. Na seção 6.1, as empresas serão apresentadas em maiores detalhes. 

O processo de realização do estudo de caso foi conduzido conforme 

recomendação de Miguel (2007), ilustrado na Figura 15.  
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Figura 15: Processo de condução do estudo de caso. 
 Fonte: Miguel (2007) 

 

4.3 Critérios para escolha do Modelo de Maturidade Utilizado 

A escolha do modelo de maturidade foi realizada levando em consideração 

as características dos modelos estudados (OPM3, PMMM, CMMI, MMGP), bem 

como a estrutura organizacional das empresas estudadas. A escolha do modelo 

selecionado deu-se através de dos critérios definidos por Oliveira (2005) e Silva 

(2011).  Para Oliveira (2005), a organização deve considerar 5 (cinco) critérios para 

escolha do modelo a ser utilizado, conforme descrito a seguir:  

 disponibilidade: como o modelo é disponibilizado materialmente para os 

interessados e sua facilidade de obtenção; 

 formato do Questionário: como as perguntas do modelo foram formuladas 

(questões abertas, fechadas, escala Likert − do tipo: não concordo até 

concordo fortemente , etc.); 

 avaliação: como a organização descobre quantitativamente qual o seu 

grau de  maturidade dentro do modelo; 

 aderência ao planejamento estratégico: revela o quanto o modelo se 

demonstra alinhado com os sistemas de gestão organizacional; 

 plano e medição de melhorias: revela se o modelo de maturidade dispõe 

formas de implementação de melhorias na gestão de projetos 
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Partindo dos pressupostos considerados por Oliveira (2005), a escolha do 

modelo foi definida a partir dos critérios propostos por Kotoleto (2008), o qual é 

baseado em uma classificação de pontuação e nos critérios propostos por Silva 

(2011). Silva (2011) em seu estudo considerou os seguintes critérios: 

disponibilidade; aderência ao planejamento estratégico; alinhamento com o método 

de gestão de projetos da empresa; plano de melhorias; custo para aplicação; 

facilidade para administração; adaptabilidade a novas situações organizacionais. 

Dessa forma, os critérios foram avaliados e pontuados da seguinte forma, conforme 

proposto por Kotoleto (2008): 0=inexistente; 1=baixa; 2=média; 3=alta.  

A Tabela 7, evidencia a escolha do modelo Prado-MMGP como o mais 

adequado baseado no resultado da pontuação a partir dos critérios que foram 

considerados. 

Tabela 7: Critério de seleção do modelo. 
Elementos Modelos 

Critérios Descrição 

M
P

S
.B

R
 

P
M

M
M

 

O
P

M
3

 

M
M

G
P

 

C
M

M
I 

Disponibilidade 

Como o modelo é disponibilizado 

materialmente para os interessados 

e sua facilidade de obtenção 

3 3 2 3 3 

Aderência ao 

planejamento 

estratégico 

Revela quanto o modelo se encontra 

alinhado com os sistemas de gestão 

organizacional 

2 2 2 3 3 

Alinhamento com o 

método de GP da 

empresa 

Alinhamento do modelo com o 

método de gestão de projetos 

utilizado 

2 2 2 2 2 

Plano de melhorias 

Revela se o modelo de maturidade 

dispõe de formas de implementação 

de melhorias na GP.  

3 3 3 3 3 

Custo para 

aplicação 

Custos envolvidos na aplicação do 

modelo (aquisição de software, 

consultorias, análises e etc.) 

0 3 0 3 0 

Facilidade para 

administração 

Facilidade para trabalhar com os 

dados obtidos com a aplicação do 

questionário 

2 3 1 3 1 

Adaptabilidade a 

novas situações 

organizacionais 

Adaptabilidade do modelo a novas 

situações organizacionais. 
2 3 2 3 2 

 14 19 12 20 14 

Fonte: adaptado de Silva(2011) 
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5. GUIA DE AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE INCERTEZAS 

Este capítulo apresenta o guia de avaliação proposto através dessa 

pesquisa. É apresentada a base teórica em que a proposta de avaliação foi 

construída, o objetivo, as questões, métricas elaboradas para avaliação, o formato 

de pontuação e por fim a metodologia para aplicação do guia. 

5.1. Considerações sobre a construção do Guia de Avaliação do 

Gerenciamento de Incertezas 

Embora a literatura não defina uma abordagem para eliminar por completo 

toda a incerteza ou até mesmo um processo de referência da indústria, visto que de 

acordo com Ziv e Richardson (1997) a incerteza constitui algo que é inerente ao 

processo de desenvolvimento de software, pois segundo o autor sempre haverá 

desconhecimento quanto à forma de atingir os objetivos ou gerar os produtos e 

resultados esperados, é possível adotar estratégia e/ou práticas que permitam 

reduzir os efeitos da incerteza sobre os resultados do projeto. 

O desenvolvimento do guia de avaliação proposto nesse trabalho apoiou-se 

no trabalho desenvolvido por Marinho et al. (2014a, 2014b), o qual apresentou um 

modelo teórico para gerenciar as incertezas em projetos de software. Em seu 

trabalho o autor reconhece que é possível adotar estratégias e práticas ao logo do 

ciclo de vida do projeto que permita controlar a incerteza, possibilitando melhorar os 

resultados e indicadores de sucesso nos projetos. A Figura 16 ilustra o conjunto das 

cinco estratégias obtidas pelo autor a partir de uma revisão de literatura em que são 

relevantes para reduzir o nível de incerteza nos projetos de desenvolvimento de 

software.  
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Figura 16 - Estratégias para gerir a incerteza. 
Fonte: adaptado de Marinho, Sampaio et al. (2014) 

 

 

As estratégias listadas pelos pesquisadores possibilitaram a formulação de 

um processo teórico, como apresentado na  

 

Figura 17, a partir do qual, gerentes de projetos podem utilizar para lidar com 

a incerteza em projetos de software.  
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Figura 17: Guia para Gerenciar Projetos sob Incertezas. 
Fonte: adaptado de Marinho, Suzana et al. (2004) 

 

As quatro principais etapas listadas pelos autores (Caracterização dos 

Projetos, Identificação das fontes de incerteza, Sinais de alerta e Sensemaking) 

orientam os gerentes de projetos na busca de reconhecer e compreender  

informações que são incompletas ou imprecisas, possibilitando-os a realizar 

estimativas mais precisas  ou até mesmo conhecer os  efeitos que podem ter sobre 

os resultados do projeto.  

 A construção da proposta de avaliação, a qual é denominada nessa 

dissertação de Guia de Avaliação do Gerenciamento de Incertezas, foi orientada a 

partir do processo teórico proposto por Marinho et al.  (2014a) e do contato com as 

principais referencias da literatura, o que possibilitou a identificação de 

práticas/técnicas que aplicadas no processo de desenvolvimento de software 

possibilitam reduzir os efeitos da incerteza no ciclo de desenvolvimento. O método 

GQM (como apresentado na seção 2.3) foi a abordagem utilizada para orientar a 

construção do guia proposto. A Figura 18 ilustra os principais elementos que 

fundamentaram a construção do guia de avaliação de incerteza proposto nessa 

dissertação.  

Caracterização do 

projeto 

Identificação das 

fontes de incerteza 

Sinais de Alerta 

Sensemaking 

Gerenciamento 

de Riscos 

Resultados 

Inesperados 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Elementos do Guia de Avaliação proposto 

 

A partir da abordagem proposta pelo método GQM e seguindo uma das 

questões elencada para a pesquisa: “Como as empresas de desenvolvimento de 

software realizam o planejamento de seus projetos nos quais a incerteza mostra-se 

presente”, foi identificada que a proposta de avaliação desenvolvida neste trabalho 

fornecerá elementos que possibilitarão responder a questão, através dos dados e 

evidências coletadas nas organizações alvo da aplicação do guia proposto. 

A proposta do método GQM parte do pressuposto que a coleta de dados 

deve ser embasada a partir do objetivo que foi previamente estabelecido. Dessa 

forma, o objetivo foi formulado levando em consideração o método estudado sob 

formato da seguinte frase padrão: “Analisar o <objeto de estudo> com a finalidade 

de <objetivo> com respeito a <enfoque> do ponto de vista de <ponto de vista > no 

seguinte contexto <contexto> onde: 

 objeto de estudo: o que será analisado?. Ex.: processos de software, 

projetos, sistemas e etc. 

 objetivo: porque o objeto será analisado?. Ex.: melhorar, monitorar, 

avaliar, controlar e etc. 

 enfoque de qualidade: qual atributo do objeto será analisado?. Ex.: 

custos, riscos, requisitos e etc. 

 ponto de vista: quem usará os dados coletados?. Ex.: equipe de 

desenvolvimento, gerente de projetos, usuários e etc.  
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 contexto: em qual contexto será analisado?.Ex.: empresa A, 

departamento X, projeto xpto.  

Tendo por base o formato de frase sugerida pelo GQM e a pergunta principal 

da pesquisa a qual busca reconhecer se as abordagens, técnicas/práticas de 

gerenciamento de projetos empregado nas organizações são adequadas para gerir 

a incerteza em projetos de software, definiu-se o seguinte objetivo de medição para 

a avaliação:  

Analisar os projetos com a finalidade de avaliar práticas/técnicas com 

respeito ao gerenciamento da incerteza do ponto de vista da equipe de 

desenvolvimento.  

Definido o objetivo da medição e seguindo a abordagem proposta pelo 

método GQM, questões e métricas foram especificadas de modo a avaliar a 

aderência de uma organização alvo a meta especificada e ao processo proposto por 

Marinho et al. (2014a, 2014b), conforme ilustrado na  

 

Figura 17. Dessa forma, as seguintes questões foram identificadas para o guia 

de avaliação proposto: 

Q1.  O projeto é caracterizado conforme sua complexidade e escopo? 

Q2. A metodologia utilizada é adaptada para o tipo do projeto 

desenvolvido? 

Caracterização do 

projeto 

Identificação das 

fontes de incerteza 

Sinais de Alerta 

Sensemaking 

Gerenciamento 

de Riscos 

Resultados 

Inesperados 



62 
 

 

Q3.  A ausência ou falta de informações e/ou dados são considerados 

para planejar, bem como monitorar/controlar o projeto?  

Q4.   A equipe do projeto assume postura cooperativa e receptiva? 

Q5.  O gerente do projeto tem o perfil adequado para gerenciar o tipo 

de projeto que foi designado? 

Q6. Ações são realizadas visando compartilhar o conhecimento do 

projeto e incentivo da equipe à criatividade na busca por soluções? 

As questões Q1 e Q2 são motivadas da etapa de Caracterização do Projeto, 

a qual é identificada a necessidade avaliar corretamente o tipo de projeto quanto aos 

objetivos e/ou solução de modo a empregar o modelo de gerenciamento mais 

adequado às características do projeto. Marinho et al.(2014a), Pich et al.(2002), 

Jaafari(2003), Shenhar e Dvir(2007), em suas pesquisas confirmaram a necessidade 

de adaptar o estilo de gerenciamento ao tipo de projeto de acordo com sua 

classificações propostas.  

A questão Q3 é motivada da etapa Identificação das fontes de incerteza. 

Para gerenciar incerteza é necessário ser capaz de reconhecê-la, pois a mesma 

pode manifestar de várias fontes ao longo do projeto tornando necessário que os 

gerentes de projetos reconheçam sua origem (tecnológica, mercado, ambiental, 

sócio-humana) e busquem a estratégia mais adequada para minimizar seus efeitos 

ou eliminá-la. Por exemplo, uma organização pode minimizar os efeitos da incerteza 

tecnológica referente à complexidade para desenvolvimento de um software em uma 

determinada tecnologia adotando uma política de desenvolvimento de novos 

produtos desvinculado do atendimento de suas demandas específicas. Dessa forma, 

a organização torna-se madura no desenvolvimento de uma tecnologia ainda 

desconhecida, permitindo que projetos de tecnologia super-alta e/ou alta caminhem 

em direção à baixa.  

As questões Q4 e Q5 estão relacionadas a etapa de identificação dos Sinais 

de Alerta, pois como nem sempre será possível eliminar alguns tipos de incerteza a 

partir de uma abordagem analítica, pelo fato das inúmeras combinações de 

possibilidades e resultados inesperados que podem acontecer, o gerente de projeto 
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deve ser capaz de reconhecer e antecipar respostas a potenciais alertas advindos 

da execução como por exemplo: falta de colaboração, comprometimento e postura  

da equipe, planejamento irreal, compromisso com qualidade, conflito de 

informações, entre outros. Esses sinais podem indicar a manifestação de alguma 

fonte de incerteza, a qual deve ser buscado a compreensão e informação para 

adoção da estratégia correta para administrá-la.  

A questão Q6 refere-se a etapa do Sensemaking, cujo objetivo é permitir que 

as pessoas e a organização se adaptem e prosperam diante de uma situação de 

incerteza gerando invenções e novas situações que permitam resolver problemas e 

compreendê-los a partir de elementos que façam sentido, levando em consideração 

as experiências e a iteração entre os indivíduos para encontrar a decisão possível e 

eficaz (WEICK, 1995). 

Uma vez estabelecido o objetivo da medição e suas respectivas questões, 

foram especificadas métricas, a serem coletadas com auxílio do questionário 

ilustrado no APÊNDICE A. A partir destas será possível responder as questões 

formuladas e verificação da aderência à meta proposta para a avaliação. A Tabela 8 

ilustra as métricas associadas as questões que foram identificadas: 

 
Tabela 8: Questões e Métricas definidas para a avaliação 

Objetivo 
Analisar os projetos com a finalidade de avaliar práticas/técnicas de gerenciamento 

com respeito à administração da incerteza do ponto de vista da equipe de 

desenvolvimento.  

Perguntas Métricas 
Fontes de evidencias 
possíveis 

Q1. 

M 1.1 Os objetivos definidos para os projetos são 

claramente definidos e sem ambiguidades  e/ou 

conflito de informações 
Plano de Projeto, PM 

Canvas, Product Backlog, 

Documento de Requisitos, 

Processo para classificação 

do Projeto, Registro de 

reuniões de entendimento de 

escopo.  

M 1.2 Um planejamento é realizado para cada projeto 

delineando corretamente as fases e seus objetivos 

M 1.3 O escopo e objetivos são compreendidos e 

permitem estabelecer uma solução para os projetos 

M 1.4 Projetos são classificados conforme sua 

complexidade e/ou natureza técnica para atingir os 

objetivos.  

Q2. 

M 2.1 A metodologia de desenvolvimento utilizada 

pela organização  é flexível ao tipo de projeto a ser 

desenvolvido 

Registro de reuniões de 

avaliação,  Documento de 

controle e impacto de Sol. 

De Mudanças,  Abordagem 

Adaptativa 

M 2.2 É realizada uma avaliação formal para 

categorização do projeto quanto a sua complexidade 
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As métricas utilizadas para a avaliação são de caráter subjetivo e foram 

convertidas em uma escala que permitisse melhor avaliação, conforme descrito na 

seção 5.2. Cada métrica para realizar a medição é associada a uma pergunta, como 

M 2.3 Mudanças nos objetivos do projeto são bem 

administradas através da metodologia empregada 

Q3. 

M 3.1 A organização utiliza tecnologias maduras e de 

pleno domínio para os membros de sua organização. 

Matriz de Competências,  

Documento de Requisitos, 

Aceite Requisitos, Registro 

de reuniões com 

stakeholders, Plano de 

comunicação.  

M 3.2 Indivíduos são selecionados para o projeto de 

acordo com suas competências e expertise 

tecnológica no desenvolvimento do projeto 

M 3.3 Tecnologia não maduras para a equipe são 

validadas em projetos que não estão no portfólio da 

organização 

M 3.4 As informações referente ao ambiente para o 

qual o software é desenvolvido são claras e concisas 

M 3.5 O software desenvolvido foi concebido para um 

produto ou resultado em que os usuários/clientes são 

conhecidos.  

M 3.6 As atividades necessárias para o 

desenvolvimento do projeto são identificadas e 

reconhecidas na fase de planejamento 

Q4. 

M 4.1 A equipe do projeto é proativa 
Registro de Reuniões, Plano 

de comunicação, 

ferramentas e/ou programas 

motivacionais /recompensas 

M 4.2 Questões que afetam o desempenho são 

analisadas para identificação de causa raiz 

M 4.3 A equipe emprega sua expertise coletiva na 

busca de soluções 

Q5. 

M 5.1 Funções e papeis são atribuídos aos membros 

da equipe 

Plano Qualidade, Plano de 

RH, Plano Adaptativo 

M 5.2 A equipe mantem o compromisso com 

qualidade em momentos de alto “stress”  

M 5.3 O estilo de gerenciamento é adaptado 

conforme evolução e mudanças no contexto do 

projeto 

Q6. 

M 6.1 O conhecimento adquirido das práticas do 

desenvolvimento projeto são disponibilizados e 

compartilhados para toda organização 

Documento de Lições 

aprendidas, Workshops, 

Programas de Treinamento, 

Registro de Reuniões, Base 

de Conhecimento de Lições, 

Programa de Recompensas 

e Produtividade 

M 6.2 Erros e/ou falhas que acontecem motivam a 

equipe a compreender como poderiam ter se 

prevenido  

M 6.3 A organização investe tempo em atividades 

para promover novas soluções e aprendizado para a 

equipe 

M 6.4 Soluções criativas e inovadoras são 

incentivadas na organização 

M 6.5 O processo empregado é voltado para 

maximizar os resultados da organização 
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ilustrado no APÊNDICE A. É importante destacar que as métricas propostas na 

avaliação não necessariamente sejam o melhor conjunto para avaliar as práticas de 

gerir a incerteza, elas constituem um conjunto válido obtidos a partir da literatura o 

qual será possível avaliar o processo teórico proposto por Marinho et al. (2014a) e 

buscar responder a questão central dessa pesquisa.  

5.2 Formato de Medição do Guia de Avaliação 

A proposta do Guia de Avaliação foi estruturada através de uma entrevista 

semiestruturada e um questionário com objetivo de atender as metas propostas para 

aderência das quatro etapas (caracterização dos projetos, identificação das fontes 

de incerteza, sinais de alerta, sensemaking) descritas no processo elaborado por 

Marinho et al. (2014a), e das estratégias listadas pelo autor. Através da avaliação 

proposta espera-se identificar na organização a aderência de práticas de 

gerenciamento que contribuam para identificar e controlar a incerteza presente nos 

projetos de desenvolvimento de software.    

O guia de avaliação buscou fundamentação para pontuação das métricas no 

processo de avaliação na Norma ISO/IEC 15504, que presta-se a realizar a 

avaliação de processos de software com os seguintes objetivos: a melhoria de 

processos e determinar a capacidade de uma organização (SALVIANO, 2006). 

Dessa forma, para cada métrica, que corresponde a uma prática em gerir a incerteza 

e busca-se determinar o grau de implementação de uma prática na organização 

através (vide Tabela 9) dos relatos dos membros participantes da avaliação e da 

verificação de fonte de evidências que puderem ser verificadas.  

Grau de Implementação Caracterização 

Totalmente 

Implementado 

(T) 

 Indicador direto está presente em todos projetos avaliados e 

é julgado adequado. 

 Existe pelo menos 1 indicador indireto ou afirmação 

confirmando a implementação. 

 Não foi notado nenhum ponto fraco substancial. 

Largamente 

Implementado 

(L) 

 Indicador direto está presente e é julgado adequado. 

 Existe pelo menos 1 indicador indireto ou afirmação 

confirmando a implementação. 

 Foi notado 1 ou mais pontos fracos substanciais. 
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Parcialmente 

Implementado 

(P) 

 Indicador direto não está presente ou é julgado inadequado. 

 Artefatos/ afirmações sugerem que alguns aspectos dos 

resultados estão implementados Pontos fracos foram 

documentados 

Não 

Implementado 

(N) 

 Qualquer situação diferente das acima 

Tabela 9: Escala para caracterização do grau de implementação das  métricas 
Fonte: Softex (2012) 

 

5.3 Metodologia de Aplicação do Guia de Avaliação de Incertezas 

Para avaliação das práticas em gerenciar a incerteza no ciclo de 

desenvolvimento de software, as seguintes etapas são necessárias para sua 

aplicação (a Figura 19 ilustra o processo aplicado):  

 

Figura 19: Processo de Aplicação da Avaliação 

 

i) Contextualização da Organização: Esta etapa corresponde ao 

reconhecimento da empresa alvo da avaliação. Foi caracterizada pela 

compreensão da estrutura organizacional das empresas objetos do 

estudo, 3 colaboradores das empresas participaram da avaliação que 

teve como critério estabelecido a experiência no gerenciamento de 

projetos. Ainda nessa etapa, foi realizada uma breve apresentação aos 

participantes sobre as avaliações foco da pesquisa (avaliação de 

maturidade Prado-MMGP e o Guia de Avaliação de Incerteza). A 

apresentação teve como propósito mencionar desde os principais 

objetivos, aos benefícios e possíveis resultados.  

 

ii) Execução da Avaliação: Constitui-se da aplicação dos questionários de 

avaliação de maturidade Prado-MMGP e do Guia de Avaliação de 

Incerteza, sendo realizadas as entrevistas semiestruturadas propostas 

no guia de avaliação de incerteza.  
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iii) Coleta dos Dados: Conforme descrito na seção 2.3, a fase de coleta 

corresponde a obtenção das respostas do questionário de avaliação.  No 

primeiro momento foi realizada a entrevista com o gerente do projeto 

para levantar informações e características dos projetos a serem 

utilizados como fontes de evidencias para a avaliação. Em seguida, o 

questionário foi distribuído aos participantes e, por fim, com a presença 

do pesquisador (desenvolvendo a função mediador), as respostas foram 

avaliadas na presença de todos os participantes para convergência dos 

dados obtidos e alinhamento consensual de uma resposta mais próxima 

da realidade da organização.  

 

iv) Interpretação: A última fase correspondeu à interpretação dos dados 

que foram coletados na aplicação das avaliações.  
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6. ESTUDOS DE CASO 

Este capítulo descreve um estudo de caso que sugere a aplicação das 

avaliações de maturidade Prado-MMGP e do Guia de Avaliação de Incerteza que 

fora desenvolvido, sendo os mesmos aplicados em duas empresas de 

desenvolvimento de software. Os resultados obtidos e as análises são discutidos 

nas próximas secções. 

6.1. Apresentação dos Estudos de Caso 

O estudo desenvolvido nessa pesquisa foi realizado em empresas do setor 

privado. Por questões de confidencialidade, as empresas não serão nominadas, 

nem serão disponibilizadas informações que possam levar sua identificação. As 

mesmas serão identificadas por Empresa X e Empresa Y. 

O propósito do estudo foi compreender como essas empresas tratam a 

incerteza em seus projetos de software, possibilitando avaliar seu processo atual e 

identificar novas práticas que essas organizações possam utilizar para gerir a 

incerteza no seu ciclo de desenvolvimento, de modo a contribuir para a evolução do 

Guia de Avaliação de Incerteza. 

6.1.1. Apresentação da Empresa X 

A empresa X tem forte atuação no estado da Bahia atuando no 

desenvolvimento de soluções em software voltado para o setor público. Nos últimos 

anos ela tem buscado aumentar seu portfólio e focado sua estratégia no 

desenvolvimento de soluções para a gestão pública municipal. Segundo dados da 

empresa, atualmente a mesma possui cerca de 10 clientes e sua meta é atingir a 

marca de 30 clientes nos próximos 5 anos, e  expandir sua base de clientes para 

outras cidades.  Nos últimos 3 anos,  segundo dados apresentados, a mesma relata 

que seu faturamento triplicou e o número de colaboradores aumentou cerca de 50%. 

Entretanto, verifica-se que a empresa passa por dificuldades para atender seus 

clientes para cumprimento dos prazos acordados. Seus colaboradores relatam que a 

execução dos projetos ocorre sobre alto “stress” devido aos prazos “surreais” ao 

qual são submetidos. No entanto, é reconhecido entre os que participaram da 

avaliação a necessidade de melhorar seu gerenciamento de projetos e prezar por 
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uma metodologia que seja utilizada em todos os projetos, que embora exista, a 

mesma é ignorada por julgarem muito burocrática, inadequada e pouco eficiente.  

A Tabela 10, a seguir apresenta o perfil dos participantes da avaliação:  

 

Formação 

Tempo de 

empresa 

(anos) 

Experiência 

com GP 

Projetos(anos) 

Função 

Entrevistado 1 Bacharel Ciência da 

Computação, MBA 

Gestão Projetos.  

4 4 Gerente de Projetos 

Entrevistado 2 Bacharel Ciência da 

Computação. 

Especialização em GP   

7 2 Coord. de Projetos 

Entrevistado 3 Bacharel Ciência da 

Computação. 

Especialização 

Qualidade de Software   

4 3 Coord. de Projetos 

Tabela 10: Perfil dos participantes da avaliação na empresa X 

6.1.2. Apresentação da Empresa Y 

A Empresa Y mantém presença através nas principais capitais da região 

nordeste, a unidade participante da avaliação está situado no estado da Bahia e  

atua em atividades relacionadas à área de TI como: consultoria, outsourcing e 

desenvolvimento de soluções computacionais voltados à indústria e setor de 

serviços em geral. Em 2015 a empresa completou oito anos de atuação e conta 

atualmente com aproximadamente 25 colaboradores (incluindo desenvolvedores, 

gerentes de projetos, analistas e consultores) que atuam diretamente no 

desenvolvimento de projetos. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem buscado 

adaptar seus processos na busca pela excelência e qualidade de seus produtos.  

A organização avaliada apresentou elementos que evidenciam um bom 

gerenciamento de seus projetos, possuindo estrutura organizacional baseada no 

modelo matricial. Além disso, possui uma metodologia de GP recentemente 

implantada e institucionalizada baseada em práticas ágeis e combinada com 

elementos das áreas do PMBOK (qualidade, custo, escopo, tempo, risco). Destaca-
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se também o esforço em investir no aprimoramento da competência de sua equipe, 

através de capacitações externas e treinamentos internos voltados para a melhoria e 

otimização de seus processos.  

Apesar de os profissionais da empresa reconhecerem a importância do GP 

para sua maturidade organizacional, foi identificada a ausência de um escritório de 

projetos e uma base de conhecimento com os principais históricos de projetos 

executados, o que poderia contribuir para a melhoria de indicadores de sucesso de 

seus projetos. Apesar de não apresentar evidências que comprovem o índice de 

sucesso em seus projetos, os participantes entrevistados relataram que os números 

são próximos de 60% de projetos entregues dentro do prazo, escopo e orçamento 

previsto. A tabela a seguir ilustra o perfil dos participantes da avaliação realizado na 

empresa. 

 

Formação 

Tempo de 

empresa 

(anos) 

Experiência 

com GP 

Projetos(anos) 

Função 

Entrevistado 1 Bacharel Ciência da 

Computação, MBA 

Gestão Projetos, PMP.  

2 6 Gerente de Projetos 

Entrevistado 2 Bacharel em Análise de 

Sistema e 

Especialização em GP 

3 4 Gerente de Projetos 

Entrevistado 3 Bacharel Sistemas de 

Informação. 

Especialização em Eng. 

Software 

2 4 Coord. de Projetos 

Tabela 11: Perfil dos participantes da avaliação na empresa Y 

 

6.2. Apresentação e Análise dos Resultados 

As secções a seguir descrevem os resultados obtidos da avaliação da 

maturidade em gerenciamento de projetos e a aplicação do guia de avaliação das 

nas empresas alvo. 
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6.2.1. Avaliação da Maturidade nas Empresas 

A aplicação do questionário de avaliação de maturidade realizado com os 

participantes das Empresas X e Y forneceram as respostas, conforme descrito no 

APENDICE B. Os dados foram compilados e obteve-se como avaliação final de 

maturidade 2,29 e 2,79 para as empresas X e Y respectivamente. A Tabela 12, 

ilustra a pontuação obtida em cada nível.  

Pontuação Obtida 

Nível Empresa X Empresa Y 

5 0 30 

4 25 32 

3 52 50 

2 52 67 

Total 129 179 

AFM 2,29 2,79 

Tabela 12: Avaliação da Maturidade nas empresas estudadas 

 

 

Figura 20: Perfil de aderência aos níveis de maturidade 
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Verificou-se que a empresa Y obteve melhor desempenho baseado na 

avaliação do modelo Prado-MMGP quando comparada à empresa X.   

A empresa Y demonstrou possuir uma boa aderência para o nível 2 e regular 

para os demais níveis. Os resultados obtidos na empresa Y são evidenciados 

através de seu empenho e iniciativas em desenvolver uma ferramenta 

computacional própria para controlar seus projetos e consolidar sua metodologia 

recém-implantada. Verificou-se também junto aos participantes, a necessidade de 

amadurecimento de sua plataforma de GP, o que poderá conduzir a empresa para 

melhorar e evoluir os indicadores dos projetos que são desenvolvidos. Os 

participantes relataram que a empresa tem buscado implementar um escritório de 

projetos por compreender a necessidade de alinhar os projetos com a estratégia da 

organização, no entanto, por limitações de orçamento e disponibilidade de pessoal 

devido a alocação para os próximos meses, a iniciativa foi adiada para início de 

2016.  

Com relação à empresa X, apesar de mesma apresentar uma AFM 2,29 sua 

aderência ao nível 2 e 3 é regular e fraca para os níveis 4 e 5. O resultado 

apresentado aos entrevistados não os surpreenderam, pois reconhecem a 

necessidade de criar uma cultura de gerenciamento de projetos na organização e 

melhorar sua metodologia de gerenciamento para que possa ser aplicada a todos os 

projetos. Segundo os participantes, a direção da empresa reconhece que nos 

últimos anos sua estratégia foi focada em criar novas oportunidades de negócios e 

sua metodologia foi pouco trabalhada, o que é refletido pelos altos índices de atraso 

no cronograma, estouro no orçamento e baixa qualidade das entregas. Entretanto, 

há um reconhecimento dos envolvidos em GP que em curto prazo é necessário 

focar na implementação de um processo único e aderente à necessidade da 

organização, o que possibilitará atender sua demanda atual com maior controle e 

qualidade.   

Em médio prazo, um dos gerentes de projeto, relatou que será fundamental 

contratar pessoas com maior capacitação na gestão de projetos de modo a conduzir 

à implementação de um EP tendo em vista a estratégia da organização em expandir 

sua carteira de clientes. Esses relatos mostram que os principais envolvidos no 

gerenciamento de projeto vislumbram caminhos para a organização evoluir em seus 
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processos e melhorar os resultados dos indicadores de seus projetos. Um dos 

participantes da avaliação pontuou que: “[...] essa avaliação vai colaborar para que 

possamos demonstrar para a diretoria que o crescimento almejado pela empresa 

deve ser feito de forma sustentável, estruturado e organizado. Quando a diretoria 

pensa em crescimento olha somente para números de faturamento [...]”. Esse 

sentimento do entrevistado é reflexo da cultura organizacional em que os 

profissionais da organização estão sob forte pressão e “stress” para cumprimento do 

cronograma e sem apoio em nível estratégico para suas ações.   

 No que diz respeito à aderência das organizações as dimensões do modelo 

avaliado, verificou-se que a empresa Y obteve melhor desempenho que a empresa 

X em todas as dimensões.  O resultado ilustrado na Tabela 13 e Figura 21 

evidenciam que a empresa Y demonstra ter uma estrutura organizacional de 

gerenciamento de projetos mais consolidada e madura, o que pode ser comprovado 

pelo índice de sucesso de projetos superior a 60%, segundo relato da mesma.  

Dimensão Empresa X Empresa Y 

Metodologia 36 50 

Competência Técnica e Contextual 24 54 

Competência Comportamental 34 40 

Competência em Gerenciamento de Projetos 37 48 

Informatização 31 48 

Alinhamento Estratégico 22 45 

Estrutura Organizacional 21 39 

Tabela 13: Avaliação da maturidade nas dimensões do modelo 
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Figura 21: Perfil de aderência às dimensões das empresas avaliadas 

 

6.2.2. Avaliação das Práticas em Gerenciamento de Incerteza 

A avaliação das práticas utilizadas pelas organizações avaliadas deu-se em 

duas etapas: entrevista semiestruturada e aplicação de um questionário, os quais 

foram guiados através do Guia de Avaliação, apresentado no ANEXO A deste 

documento.  

Foram selecionados 3 projetos de cada uma das empresas estudadas que 

foram desenvolvido nos últimos 12 meses, de modo a propiciar a realização da 

avaliação e verificação de possíveis evidências que comprovassem as afirmações 

dos participantes. 

A primeira etapa consistiu em identificar as características dos projetos que 

foram seriam utilizados como fontes de evidências. A Tabela 14 resume alguns dos 

indicadores dos projetos para os quais foram utilizados como referência para 

verificação do grau de implementação propostas pelo guia de avaliação.  
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Empresa X Empresa Y 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Qtd de Recursos 5 4 4 6 4 5 

Orçamento Não Não Não Sim Não Sim 

Entrega no Prazo Não Não Não Não Não Sim 

Escopo entregue Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Cliente satisfeito Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Duração do Projeto 
< 1 
ano 

< 1 
ano 

até 6 
meses 

até 6 
meses 

< 1 ano 
< 1 
ano 

Tabela 14: Resumo das características dos projetos avaliados 

Verificou-se que apesar de ambas as organizações alocaram uma pequena 

quantidade de recursos para o desenvolvimento dos projetos, ainda assim elas 

apresentam dificuldades para cumprimento da entrega e orçamento previstos. Esses 

indicadores foram analisados a partir do ponto de vista das incertezas que se 

mostraram presentes nesses projetos e como puderam contribuir de forma negativa 

para os resultados ora apresentados.  As seguintes perguntas foram abordadas 

juntos aos entrevistados para investigar a presença da incerteza nos projetos 

analisados.  

Pergunta 1: Seu processo de gerenciamento é ajustado para lidar com 

incerteza. ? Como se deu o funcionamento em projetos em que a incerteza esteve 

presente? 

Verificou-se que o conhecimento sobre a noção de incerteza é limitado entre 

participantes do estudo. A noção sobre incerteza é confundida com o próprio 

conceito do risco. Foi necessário apresentar o conceito de incerteza fundamentado 

da literatura o que os possibilitou a compreender que sua metodologia empregada 

não esta alinhada para tratar projetos sob a presença da incerteza.  

Pergunta 2: Relacione eventos inesperados que ocorreram nos projetos 

selecionados que não foi possível identifica-los antes de seu acontecimento. Quais 

ações foram utilizadas para conter? Todos eventos foram eliminados ? Qual seria o 

impacto se não fosse adotado as ações realizadas? 

Na entrevista foi relatado por todos os participantes eventos inesperados 

relacionados à execução das atividades técnicas, caracterizando a incerteza 
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tecnológica sempre presente nos projetos selecionados.  Nesses eventos, relatos do 

tipo como: “a tarefa foi estimada sem considerar que havia na equipe dois recursos 

de nível júnior e que não estavam maduros o suficiente na plataforma de 

desenvolvimento”, outros relatos também evidenciaram a forte influencia da 

incerteza tecnológica no comprometimento dos prazos do projeto como relatado por 

um dos entrevistados: “o desenvolvimento do projeto para plataforma mobile foi um 

grande desafio para a equipe. A experiência para essa plataforma era baseada em 

treinamentos e pequenos projetos individuais que os recursos da equipe haviam 

trabalhado, mas nada desenvolvido para cliente e colocado em produção. Tivemos 

estouro de orçamento nesse projeto na ordem de 35%, as entregas por diversas 

vezes precisaram ser renegociadas, a falta de expertise nossa no desenvolvimento 

para a plataforma mobile principalmente no que se refere a integrações de 

tecnologias e plataformas  foi um grande desafio para a nossa entrega, mas que foi 

superado.”  

Em outras situações, os entrevistados relataram como eventos imprevistos a  

divergência na equipe, caracterizando a incerteza sócio-humana presente nesses 

projetos selecionados.  Essa fonte de incerteza apresenta-se bem caracterizada nas 

organizações estudados nos seguintes situações: dificuldade de aceitação de 

desenvolvedores juniores por parte de analistas mais experientes nos projetos, por 

estes conhecerem a forma como essas empresas conduzem seus projetos e 

acreditam que os mesmo podem não corresponder as necessidades.  Um dos 

entrevistados evidenciou bem essa situação descrevendo que: “certa vez percebi um 

dos membros da equipe (desenvolvedor júnior) pouco focado no projeto e sem muito 

comprometimento com as entregas e segundo este se referia ao fato que ele 

acreditava estar agregando muito pouco no projeto por ser ainda inexperiente e 

desejaria ser alocado em outro projeto menos importante para a organização” 

Pergunta 3: Nos projetos selecionados aconteceram eventos em que a 

equipe e o gerente identificaram antes da ocorrência e que teriam um impacto 

significativo no projeto? Quais ações permitiram identificar? 

Relacionado a essa questão somente a empresa X relacionou tais eventos, 

os quais estavam associados a incerteza ambiental. Um dos entrevistados 

evidenciou a fonte de incerteza descrevendo que “durante o desenvolvimento do 
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sistema de arrecadação municipal o executivo havia mandado a câmara de 

vereadores do município um projeto de lei com alterações no código tributário do 

município, entretanto a câmara fez diversas modificações do que era o projeto 

original e isso teria impacto significativo no escopo que estava sendo desenvolvido. 

Pela nossa experiência em lhe dar com a administração pública municipal, havíamos 

já acordado em contrato que em caso de envio de proposta de alteração de lei e 

quando essas alterações estiverem relacionadas direta ou indiretamente aos 

processos a serem utilizados pelo nosso sistema a execução do projeto seria 

interrompida até a publicação da legislação final. Essa ação foi muito importante, 

pois quando há proposições de mudanças de lei, não sabemos a dimensão do 

impacto sobre o escopo, então acreditamos que o melhor é esperar sempre o texto 

final para analisar possíveis mudanças ou alterações no escopo do projeto.” 

Verificou-se, portanto, através do relato das entrevistas que as empresas 

estudadas não são capazes de reconhecer as fontes de incertezas que permeiam 

seus projetos e os possíveis impactos que poderiam ter sobre seus resultados. 

Convém considerar que para identificações de outras fontes de incerteza que 

poderiam estar presentes nos projetos e ações utilizadas, ainda que empíricas, seria 

necessário um acompanhamento efetivo dos projetos desde o inicio até o fim, o que 

poderia elencar melhores resultados e reconhecer outras ações mais efetivas.  

Finalizado a etapa das entrevistas, foi aplicado o questionário aos 

participantes do estudo para identificar o grau de implementação das práticas 

documentadas da literatura voltada para controle da incerteza nas empresas 

estudadas. A duração média para obtenção das respostas do questionário foi de 35 

minutos. Após recolher a respostas dos participantes, o pesquisador atuou como 

facilitador entre os participantes para consolidação das diferentes respostas obtidas 

entre os participantes das empresa através de uma resposta única como ilustrado no 

APÊNDICE C. As Figura 22 e Figura 23 ilustram o resultado da avaliação da 

implementação das métricas que foram propostas na avaliação. 
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Figura 22: Perfil da Avaliação na empresa X 

 

 

Figura 23: Perfil da Avaliação na empresa Y 

 

Total 

Grau de Implementação Empresa X Empresa Y 

T 0 2 

L 1 9 

P 15 13 

N 8 0 

Tabela 15: Total do grau de implementação das métricas 
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Verificou-se após a compilação dos resultados que a empresa Y apresenta 

práticas com maior grau de implementação quando comparado a empresa X. Esta 

última inclusive demonstrou que 8 delas não são implementadas. A seguir e 

discutido os resultados do pondo de vista das questões das questões propostas da 

avaliação. 

Após a compilação dos resultados, as questões propostas pelo método 

GQM foram analisadas a partir das métricas e evidências coletadas. A avaliação 

buscou resposta para as seguintes questões nas empresas estudadas:  

Q1. O projeto é caracterizado conforme sua complexidade e escopo? 

Verificou-se que a empresa X apresentou maior fragilidade dos itens 

avaliados comparado a empresa Y. Foi relatado na avaliação da empresa X: “ todos 

os nosso projetos seguem um mesmo padrão e não há nenhuma abordagem 

diferenciada para gerir o projeto de acordo com a característica ou complexidade do 

projeto.”  

A empresa Y evidenciou que o escopo do projeto é trabalhado no inicio  com 

especialistas de forma a possibilitar a categorização do projeto e permitir a seleção 

dos recursos mais adequados para o desenvolvimento do projeto. Essa prática vem 

sendo utilizada na organização e aplicada em seus projetos, no entanto, deve 

considerar que essa prática apesar de ser aplicada através da consulta aos recursos 

mais especializados, é necessário a formação de um comitê para tal finalidade como 

descrito na avaliação de um dos participantes: “temos recursos com alta capacidade 

que podem avaliar a complexidade técnica de nossos projetos com boa precisão, no 

entanto, um comitê poderia assessorar com mais efetividade, pois nessa avaliação 

devemos considerar outros fatores como: disponibilidade de pessoal, capacidade de 

outros recursos, treinamento e etc.” 

Portanto, as métricas associadas as questões evidenciaram que em ambas 

as empresas não há uma institucionalização da pratica de caracterização do projeto 

conforme sua complexidade e escopo. Observou-se que a empresa Y já há 

iniciativas avançadas que reconhecem a importância de priorizar essa prática na sua 

metodologia.  
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Q2. A metodologia utilizada é adaptada para o tipo do projeto? 

No que refere-se a metodologia utilizada para os projetos, os participantes 

da avaliação relataram que a mesma não era adequada para os projetos que foram 

utilizados como fontes de evidências da avaliação.  

Na empresa X, os participantes relataram que a metodologia empregada 

limitava-se a preenchimento de documentos para report para a diretoria, o que 

muitas vezes não refletia o status real do projeto. Na empresa Y, a situação é 

ligeiramente melhor, os participantes da avaliação informaram que apesar da 

metodologia não ser flexível as características dos projetos que são desenvolvidos, 

gerentes de projeto mais experientes tem liberdade para empreender o ritmo 

necessário de acordo com a característica do projeto, mas deve-se sempre prezar 

para procedimentos metodológicos do processo .  

Verifica-se portanto, que em ambas as empresas a metodologia utilizada 

não é flexível ao tipo do projeto, sendo utilizado um formato único para todos os 

tipos de projetos que são desenvolvidos.  

Q3. A ausência ou falta de informações/dados são considerados para 

planejar bem como monitorar/controlar o projeto?  

Essa questão buscou identificar para os projetos que foram fontes de 

evidencias como é se dá o processo para lidar com as fontes de incerteza.  

Verificou-se que as empresas dão maior ênfase a incerteza tecnológica na tentativa 

de antecipar eventos que poderiam influenciar o projeto na fase inicial, através da 

construção de pequenos protótipos como forma de obter maior domínio sobre a 

tecnologia a ser empregada. Para outras fontes de incerteza, as empresas 

informaram que buscam antecipar informações na tentativa de compreendê-las para 

identificar sua influência sobre os resultados do projeto.  De acordo com a avaliação, 

constatou-se que a empresa Y, empreende uma sistemática mais disciplinada do 

que a empresa X na busca de compreender e identificar as fontes de incerteza nos 

projetos alvo da avaliação, no entanto, essas ações ocorrem com maior ênfase no 

inicio do desenvolvimento do projeto. 
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Q4. A equipe do projeto assume postura cooperativa e receptiva? 

Do ponto de vista da proatividade da equipe verificou-se que os resultados 

apresentados pelos participantes indicam que as equipes de desenvolvimento 

envolvidas nos projetos se comportaram de modo reativo ao longo da execução dos  

projetos avaliados. Foi identificado falta de esforço coletivo da equipe na busca de 

identificar e compreender potenciais eventos inesperados que poderiam influenciar o 

resultado do projeto de modo que pudessem ser monitorados e adotado estratégias 

para controlar a incerteza.  

Q5. O gerente do projeto tem o perfil adequado para gerenciar o tipo de 

projeto que foi designado? 

Verificou-se nas avaliações das empresas estudadas que na empresa Y há 

uma maior preocupação com a qualificação técnica e perfil ao designar o gerente do 

projeto, o qual é definido por critérios: entrosamento com a equipe de 

desenvolvimento, estratégia organizacional e sua experiência de acordo com o tipo 

de projeto a ser desenvolvido.  Essas características não foram encontradas na 

empresa X, a qual a designação do gerente de projeto é de acordo com a 

disponibilidade de alocação, o que evidencia-se na avaliação que algumas 

características para controle de incerteza nesse quesito não foram encontradas na 

referida empresa. 

Q6. Ações são realizadas visando compartilhar o conhecimento do projeto e 

incentivo da equipe à criatividade na busca por soluções? 

As respostas colhidas da avaliação identificou que em ambas as empresas 

estudadas as ações realizadas são muito incipientes e isoladas. Verificou-se que os 

esforços empreendidos pelas equipes são concentrados para cumprir atividades que 

estão  previstas no cronograma. Em algumas situações, os participantes relataram 

que algumas lições aprendidas são documentadas, no entanto, as mesmas não são 

compartilhadas para a organização como um todo.  A empresa Y relatou que já 

buscou realizar reuniões do tipo “dojo” entre os membros de um dos projetos que 

foram avaliados, no entanto, por questões de cronograma não foi possível tornar a 

ação uma prática constante.   
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Partindo do pressuposto que a avaliação apresentou resultados referente a 

aderência das empresas as práticas documentadas da literatura e trazendo a 

discursão uma das questões elencadas da pesquisa em que buscou-se responder  

“como as empresas de desenvolvimento de software realizam o planejamento e 

controle de seus projetos nos quais a incerteza mostra-se presente?”  

Os  resultados evidenciaram que para ambas as empresas, as abordagens 

de gerenciamento empregadas não são eficazes para lidar com as incertezas. Na 

prática as mesmas não realizam tal ação por ignorância sobre o assunto incerteza. 

Entretanto, foi identificado iniciativas na empresa Y realizada de forma empírica na 

fase de planejamento, no entanto, a prática não é estendida ao longo da execução, 

o que sugere que os esforços se concentram na fase de planejamento e que ao 

longo da execução nenhum diagnóstico de fontes de incerteza é realizado.  
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as análises realizadas a partir do objetivo e da 

problematização definidas para a pesquisa. Procura-se evidenciar as considerações 

levantadas, as principais contribuições e limitações do estudo, bem como, as 

sugestões para trabalhos futuros, e por fim, as conclusões do autor.   

7.1. Considerações 

Este trabalho representa um esforço em retratar um estudo  que teve como 

propósito a elaboração de um guia de avaliação, o qual foi desenvolvido, levando em 

consideração algumas métricas para controle e redução das incerteza em projetos 

de desenvolvimento de software nas organizações obtidos da literatura e apoiado 

pelo processo teórico proposto por Marinho et al.(2014a). O guia possibilitará ainda 

às organizações mensurar a competência no gerenciamento de incerteza. 

Retomando o objetivo e a pergunta principal que norteou essa pesquisa: 

“como reconhecer se as abordagens, técnicas/práticas de gerenciamento de 

projetos utilizado nas organizações são adequadas para lidar com as incertezas em 

projetos de desenvolvimento de software?”.  

A pesquisa iniciou-se pelo estudo das referências chaves que abordam 

sobre o tema gerenciamento de incerteza. Verificou-se no decorrer do estudo que as 

abordagens tradicionais para GP, também chamadas de abordagens prescritivas, 

demonstram ser inadequadas para gerenciar projetos sob influência de incertezas, 

pois consideram que aquilo que não se pode medir ou não tem conhecimento não é 

possível planejar ou mesmo controlar. Assim, o estudo identificou que as 

abordagens adaptativas mostram-se mais adequadas para lidar com as incertezas 

que se fazem presente em projetos de desenvolvimento de software. O estudo 

também identificou na literatura estratégias e práticas que colaboram para reduzir o 

efeito das incertezas. A partir das mesmas, foi possível estabelecer um conjunto de 

métricas e construir o guia de avaliação que fora proposto, o qual foi aplicado em 

duas organizações do setor privado, possibilitando mensurar o grau de 

implementação das métricas nessas organizações e verificar a aderência das 

mesmas no tocante ao gerenciamento de incertezas.  
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7.2. Limitações e Contribuições 

Como limitação da pesquisa, pode-se considerar que o emprego de estudo 

de caso aplicado em apenas duas organizações que possuem baixo nível de 

maturidade em GP no modelo de avaliação aplicado (Prado-MMGP) limita a 

abrangência das conclusões e recomendações pois representam apenas a realidade 

onde o estudo foi aplicado, no entanto, não invalida os resultados haja vista que a 

pergunta e objetivo da pesquisa puderam ser alcançados.  Deve-se considerar 

também, que a proposta de avaliação utilizou apenas um modelo de maturidade 

como referência, o que sugere novos estudos para aplicação de outros modelos. 

Todavia, a aplicação do presente estudo nas empresas contribuiu para os 

participantes identificarem suas principais fraquezas no seu processo de 

gerenciamento de projetos acerca de gerir a incerteza, assim, o resultado 

apresentado do grau de implementação das métricas avaliadas proporcionou uma 

reflexão quanto à necessidade de melhoria e evolução da gerência de projetos, de 

modo a dotá-la de práticas e estratégias que possibilitem a identificação, controle e 

redução das incertezas. Destaca-se também o reconhecimento da avaliação 

produzida nessa pesquisa através do aceite de artigo para apresentação em âmbito 

nacional de evento promovido pelo PMI, sendo o trabalho premiado na categoria de 

melhores artigos científicos.  

7.3. Conclusões 

As empresas de desenvolvimento de software vivem um ambiente de 

negócios altamente inovador e dinâmico, sendo a incerteza um principais elementos 

que apresenta-se presente. Todavia, o presente estudo mostrou que não é possível 

eliminar por completo toda a incerteza, por considerar que seria empregado muito 

esforço, sendo a melhor alternativa conviver e saber lidar com a mesma. Entretanto, 

quando não é possível reconhecê-las e não há um processo formal para gerir a 

incerteza, uma estratégia válida consiste na implementação de práticas que sejam 

reconhecidas, assim será possível aplicar uma avaliação e verificar o grau de 

implementação, de modo a manter as incertezas sob um nível que seja possível 

gerenciá-la.  

Os estudos de caso realizados evidenciaram que as organizações 

estudadas ainda focam o gerenciamento de projetos através de uma abordagem 
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prescritiva, a qual tem se mostrado ineficaz para gerir a incerteza, o que pode ser  

refletido nos resultados que foram encontrados na avaliação. Ainda assim, foi 

verificado algumas iniciativas para implementação empírica de algumas práticas das 

que foram identificadas.   

Por fim, o objetivo dessa dissertação foi alcançado possibilitando a 

construção do guia de avaliação direcionado a organizações de desenvolvimento de 

software, o qual possibilitará a medir a competência no gerenciamento de incertezas 

para projetos de desenvolvimento de software.  

7.4. Trabalhos Futuros  

O conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento dessa dissertação 

permite que sejam elaboradas novas linhas para investigações futuras, 

possibilitando evoluir o Guia de Avaliação de modo a dotá-lo de maior robustez. 

Recomenda-se para trabalhos futuros: 

 aplicação em outros contextos, como por exemplo: empresas do setor 

público ou organizações mais maduras em gerenciamento de 

projetos, com finalidade de identificar como se manifestam as fontes 

de incerteza em organizações desse setor ou mesmo a relação 

maturidade x  gerenciamento de incerteza; 

 avaliar outros modelos de maturidade com finalidade de identificar 

outras práticas ainda não relacionadas e que contribuam para a 

evolução do guia; 

 realização de uma pesquisa empírica com um número significativo de 

organizações com intuito de elencar novas estratégias e/ou práticas 

ainda não estudadas; 
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ANEXO A – Questionário de Avaliação PRADO-MMGP 

 

 

NIVEL 2 - CONHECIDO 

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

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

mais adequada: 

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

Os treinamentos abordaram aspectos ligados a áreas de conhecimentos e processos 

(tais como os padrões disponíveis, PMBOK, IPMA, Prince2, etc.). 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

de tarefas, cronogramas, Gantt, etc.), assinale a opção mais adequada: 

a) Diversos profissionais do setor participaram de treinamento em software nos 

últimos 12 meses e o utilizaram em seus projetos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

2.3. Em relação à experiência com o ciclo de vida dos projetos, por elementos 

envolvidos com projetos no setor, podemos afirmar:  

a) Nos últimos 12 meses, diversos elementos do setor têm efetuado o planejamento, 

o acompanhamento e o encerramento de uma quantidade razoável de projetos, 

baseando-se em padrões conhecidos (PMBOK, etc.) e em ferramentas 

computacionais (MS-Project, etc.).  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

organização, da importância do assunto Gerenciamento de Projetos (GP) para agregar 

valor à organização, assinale a opção mais adequada: 

a) A importância do GP para agregar valor à organização é um tema já consolidado 

pelas lideranças. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o 

avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

organização, da importância de se possuir uma metodologia para GP, assinale a 

opção mais adequada:  

a) A importância de se possuir uma metodologia é um tema já consolidado pelas 

lideranças. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do 

entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

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

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

gerenciamento dos projetos, assinale a opção mais adequada:  

a) A importância de se possuir um sistema informatizado é um tema já consolidado 

pelas lideranças. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o 

avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, 

cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

organização, da importância dos componentes da estrutura organizacional (Gerentes 

de Projeto, PMO, Comitês, Sponsor, etc.) para o sucesso dos projetos, escolha:  

a) A importância dos componentes da estrutura organizacional é um tema já 

consolidado. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do 

entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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2.8. Em relação à aceitação, por parte dos principais envolvidos com gestão na 

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

com as estratégias e prioridades da organização, escolha: 

a) A importância do alinhamento dos projetos com as estratégias da organização é 

um tema já consolidado. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para 

o avanço do entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, 

cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

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

organização, da importância de se evoluir em competência comportamental 

(liderança, negociação, comunicação, conflitos, etc.) escolha:  

a) A importância de se evoluir em competência comportamental é um tema já 

consolidado. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do 

entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

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

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

seja, assuntos ligados ao produto, aos negócios, à estratégia da organização, seus 

clientes, etc.) 

a) A importância de se evoluir em competência técnica e contextual é um tema já 

consolidado. Ocorreram, nos últimos 12 meses, diversas iniciativas para o avanço do 

entendimento do tema, tais como reuniões, participação em congressos, cursos, etc. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

 

NIVEL 3 - PADRONIZADO 

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

envolvidas com projetos, no setor, assinale a opção mais adequada:  

a) Existe uma metodologia contendo os processos e áreas de conhecimentos 

necessários e alinhados a algum dos padrões existentes (PMBOK, PRINCE2, IPMA, 

etc.). Ela diferencia projetos pelo tamanho (grande, médio e pequeno) e está em uso 

há mais de um ano. 
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b) A situação existente é levemente inferior ao apresentado no item A. 

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.2. Em relação à informatização dos processos para gerenciamento dos projetos, 

assinale a opção mais adequada: 

a) Existe um sistema, aparentemente completo, adequado e amigável. Ele contempla 

diferentes tamanhos de projetos e permite armazenar e consultar dados de projetos 

encerrados. Está em uso pelos principais envolvidos (que foram treinados) há mais 

de um ano.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.3. Em relação ao mapeamento e padronização dos processos desde (caso 

aplicáveis) o surgimento da ideia, os estudos técnicos, o estudo de viabilidade, as 

negociações, a aprovação do orçamento, a alocação de recursos, a implementação do 

projeto e uso, temos:  

a)Todos os processos acima foram mapeados, padronizados e, alguns, 

informatizados (tanto da ótica do desenvolvimento do produto como do seu 

gerenciamento). O material existente é, aparentemente, completo e adequado e está 

em uso há mais de um ano. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

3.4. Em relação ao documento Plano do Projeto, que deve conter a abordagem para 

executar cada projeto em função de sua complexidade e também ser utilizado para 

monitorar o progresso do projeto e controlar variações, riscos e stakeholders, 

podemos afirmar:  

a) A criação deste documento demanda reuniões entre os principais envolvidos até a 

aprovação da baseline, com suas metas para prazos, custos e indicadores de 

resultados (se aplicável). Este processo está em uso há mais de um ano e é bem 

aceito. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

  



96 
 

 

3.5. Em relação ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP ou PMO) ou suas 

variações, assinale a opção mais adequada:  

a) Está implantado. Suas funções foram identificadas, mapeadas e padronizadas e 

são utilizadas por seus membros, que possuem o treinamento necessário em GP. É 

bem aceito, está operando há mais de um ano e influencia positivamente os projetos 

do setor.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.6. Em relação ao uso de Comitês (ou sistemas executivos de monitoramento ou 

equivalentes) para acompanhamento dos projetos durante suas execuções, assinale a 

opção mais adequada: 

a) Foram implantados, reúnem-se periodicamente e têm forte influência no 

andamento dos projetos sob seu acompanhamento. São bem aceitos e estão 

operando há mais de um ano. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.7. Em relação ao acompanhamento da execução de cada projeto, em reuniões 

efetuadas pelo gerente do projeto com sua equipe para atualizar o plano do projeto e 

tratar as exceções e os riscos, assinale a opção mais adequada: 

a) São realizadas reuniões periódicas que permitem que todos percebam o 

andamento do projeto. Os dados são coletados e comparados com a baseline. Em 

caso de desvio, contramedidas são implementadas. E feita análise de riscos. Está 

em uso há mais de um ano.  

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

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

d)Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.8. Com relação ao gerenciamento de mudanças (prazo, custos, escopo, resultados, 

etc.) para projetos em andamento temos:  

a) Os valores baseline são respeitados durante a vida de cada projeto e evitam-se 

alterações. Quando uma modificação é solicitada, rigorosos critérios são utilizados 

para sua análise e aprovação. O modelo funciona adequadamente há mais de um 

ano. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  
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3.9. Com relação à definição de sucesso e à criação e uso de métricas para avaliação 

do sucesso dos projetos (ou seja, atingimento de metas: resultados obtidos, atraso, 

estouro de custos, performance, etc.), temos:  

a) Ao término de cada projeto é feita uma avaliação do sucesso e são analisadas as 

causas de não atingimento de metas. Periodicamente são efetuadas análises no 

Banco de Dados para identificar os principais fatores ofensores. Está em uso há mais 

de um ano. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

3.10. Com relação à evolução das competências (conhecimentos + experiência) em 

gestão de projetos, técnica e comportamental dos diversos grupos de envolvidos (alta 

administração, gerentes de projetos, PMO, etc.), temos  

a) Foram identificadas as competências necessárias para cada grupo de 

profissionais e foi feito um levantamento envolvendo “Situação Atual” e “Situação 

Desejada”. Foi executado um Plano de Ação que apresentou resultados 

convincentes nos últimos 12 meses. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

 

NIVEL 4 – GERENCIADO 

4.1. Em relação à eliminação de anomalias (atrasos, estouro de orçamento, não 

conformidade de escopo, qualidade, resultados, etc.) oriundas do próprio setor ou de 

setores externos (interfaces), assinale a opção mais adequada: 

a) Todas as principais anomalias foram identificadas e eliminadas (ou mitigadas) pelo 

estabelecimento de ações (contramedidas) para evitar que estas causas se repitam. 

Este cenário está em funcionamento com sucesso há mais de 2 anos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

4.2. Com relação ao sucesso da carteira de projetos do setor, envolvendo (se 

aplicável) os seguintes componentes: benefícios, resultados esperados, satisfação de 

stackholders, lucratividade, atrasos, custos, conformidade de escopo e qualidade, 

etc. temos: 

a) Foram estabelecidas metas, para o desempenho da carteira, para os diversos 

indicadores que são componentes da definição de sucesso (metas coerentes com o 
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esperado para o nível 4 de maturidade). Estas metas têm sido atingidas nos últimos 

2 anos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

 

4.3. Em relação ao envolvimento da alta administração (ou seja, as chefias superiores 

que têm alguma influência nos projetos do setor) com o assunto “Gerenciamento de 

Projetos”, assinale a opção mais adequada:  

a) Nos últimos dois anos tem havido um adequado envolvimento da alta 

administração com o assunto, participando dos comitês e acompanhando “de perto” 

os projetos estratégicos. Ela possui o conhecimento adequado, têm atitudes firmes e 

estimula o tema GP. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido.  

 

4.4. Em um ambiente de boa governança temos eficiência e eficácia devido a correta 

estrutura organizacional. Ademais, os principais envolvidos são competentes, 

proativos e utilizam corretamente os recursos disponíveis (processos, ferramentas, 

etc.). Escolha: 

a) Existe boa governança no setor. As decisões certas são tomadas na hora certa, 

pela pessoa certa e produzem os resultados certos e esperados. Isto vem ocorrendo 

há mais de dois anos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

4.5. Em relação à Melhoria Contínua, praticada por meio de controle e medição das 

dimensões da governança de projetos (metodologia, informatização, estrutura 

organizacional, competências e alinhamento estratégico) temos: 

a) Existe um sistema pelo qual tais assuntos são periodicamente avaliados e os 

aspectos que mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e melhorados. 

É bem aceito e praticado pelos principais envolvidos há mais de 2 anos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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4.6. Em relação ao acompanhamento do trabalho efetuado pelos gerentes de projetos 

e ao estímulo que lhes é concedido no sentido de atingirem as metas de seus 

projetos, assinale a opção mais adequada: 

a) Existe um Sistema de Avaliação dos gerentes de projetos, pelo qual se 

estabelecem metas e, ao final do período, se avalia quão bem eles se destacaram, 

podendo, eventualmente, obter bônus pelo desempenho. O sistema funciona com 

sucesso há pelo menos 2 anos 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

4.7. Em relação ao aperfeiçoamento da capacidade dos gerentes de projetos do setor, 

com ênfase em relacionamentos humanos (liderança, negociação, conflitos, 

motivação, etc.), assinale a opção mais adequada:  

a) Praticamente todos os gerentes passaram por um amplo programa de capacitação 

em relacionamentos humanos. O programa está funcionando com sucesso há pelo 

menos dois anos e sempre apresenta novos treinamentos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

4.8. Em relação ao estímulo para a constante capacitação e para a obtenção de 

certificação (PMP, IPMA, PRINCE2, etc.) pelos gerentes de projetos e elementos do 

PMO, assinale a opção mais adequada: 

a) Existe uma politica para estimular os profissionais a se capacitarem 

continuamente e a obter uma certificação. Está em funcionamento há mais de dois 

anos com bons resultados e uma quantidade adequada de profissionais já obteve 

certificação. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

4.9. Em relação ao alinhamento dos projetos executados no setor com os negócios da 

organização (ou com o Planejamento Estratégico), assinale a opção mais adequada:  

a) Na etapa de criação de cada projeto (Business Case ou Plano do Negócio) é feita 

uma avaliação dos resultados/benefícios a serem agregados pelo projeto, os quais 

devem estar claramente relacionados com as metas das Estratégias. Funciona há 2 

anos. 

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 
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4.10. Com relação à competência em aspectos técnicos pela equipe responsável pela 

criação e implementação do produto (bem, serviço ou resultado), nos últimos dois 

anos, podemos afirmar:  

a) Todos os envolvidos são altamente competentes nesta área, o que contribuiu para 

que retrabalhos e perdas caíssem para patamares quase nulos.  

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

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

d) Esforços foram iniciados neste sentido. 

e) Nenhum esforço foi iniciado neste sentido. 

 

 

 

NIVEL 5 – OTIMIZADO 

 

5.1. Um dos mais importantes pilares da otimização é a inovação tecnológica e de 

processos por permitir saltos de qualidade e eficiência. Escolha a melhor opção que 

descreve o cenário de inovação no setor:  

a) O tema deixou de ser tabu e houve significativa evolução no aspecto inovação que 

permitiu visualizar os produtos e processos sob novos prismas. Nos dois últimos 

anos, ocorreram diversas iniciativas inovadoras com resultados totalmente 

compensadores. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

5.2. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe em 

planejamento e acompanhamento de prazos e/ou custos e/ou escopo, podemos 

afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo 

nestes aspectos que tem permitido significativas otimizações nas durações / custos / 

escopo dos projetos. A equipe domina algumas técnicas, tais como Ágil/Enxuta 

(Agile/Lean).  

e) A situação existente não atende ao descrito no item A.  

 

5.3. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe na 

gestão das partes envolvidas (stakeholders) e gestão de riscos, podemos afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado, nos últimos dois anos, um domínio tão expressivo 

nestes aspectos que tem permitido que os projetos avancem “sem nenhum susto”. A 

equipe domina aspectos de complexidade estrutural, tal como pensamento sistêmico 

(system thinking). 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 
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5.4. Com relação à competência (conhecimentos + experiência + atitude) da equipe em 

aspectos técnicos do produto (bem, serviço ou resultado) sendo criado, podemos 

afirmar que:  

a) A equipe tem demonstrado domínio tão expressivo nestes aspectos, incluindo (se 

aplicável) avanços na tecnologia, VIPs - Value Improving Practices, etc., que têm 

permitido significativas otimizações nas características técnicas do produto sendo 

criado. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

 

5.5. Com relação ao sistema informatizado: 

a) Está em uso há mais de 2 anos um amplo sistema que aborda todas as etapas 

desde a ideia inicial (ou oportunidade ou necessidade) até a entrega do produto para 

uso. Ele inclui gestão de portfólio e de programas (se aplicáveis) e projetos 

encerrados. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

 

5.6. Em relação ao histórico de projetos já encerrados (Gestão do Conhecimento), no 

que toca aos aspectos (caso aplicáveis): Avaliação dos Resultados Obtidos; Dados 

do Gerenciamento; Lições Aprendidas; Melhores Práticas, etc., podemos afirmar que:  

a) Está disponível, há mais de dois anos, um banco de dados de ótima qualidade. O 

sistema está em uso pelos principais envolvidos para evitar erros do passado e 

otimizar o planejamento, a execução e o encerramento dos novos projetos. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

 

5.7. Em relação à estrutura organizacional existente (projetizada / matricial forte, 

balanceada ou fraca / funcional), envolvendo, de um lado a organização e do outro, os 

Gerentes de Projetos e o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), escolha:  

a) A estrutura existente é perfeitamente adequada, foi otimizada e funciona de forma 

totalmente convincente há, pelo menos, 2 anos. O relacionamento entre os 

envolvidos citados é muito claro e eficiente. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 
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5.8. Em relação à capacidade dos principais envolvidos com projetos do setor em 

competência comportamental (negociação, liderança, conflitos, motivação, etc.), 

assinale a opção mais adequada:  

a) Os envolvidos atingiram um patamar de excelência neste tema, demonstrando, 

inclusive, fortes habilidades em assuntos como Inteligência Emocional, Pensamento 

Sistêmico, Prontidão Cognitiva, etc.  

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

 

5.9. Em relação ao entendimento, dos principais envolvidos, sobre o contexto da 

organização (seus negócios, suas estratégias, seus processos, sua estrutura 

organizacional, seus clientes, etc.), temos: 

a) Existe um alto entendimento destes aspectos que são levados em conta no 

planejamento e execução de projetos de forma que os produtos entregues (bens, 

serviços ou resultados) realmente estejam à altura da organização. 

e) A situação existente não atende ao descrito no item A. 

5.10. Em relação ao clima existente no setor, relativamente a gerenciamento de 

projetos, assinale a opção mais adequada: 

a) O assunto gerenciamento de projetos é visto como "algo natural e necessário" há, 

pelo menos, dois anos. Os projetos são alinhados com as estratégias e a execução 

ocorre sem interrupção, em clima de baixo stress, baixo ruído e alto nível de 

sucesso.  

e) A situação existente não atende ao descrito no item A.   
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APÊNDICE A – GUIA DE AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE INCERTEZAS 

 

 

 

  

Caracterização dos Projetos 

 
Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 

Nome Ger. Projeto 
   

Metodologia Utilizada 

(    ) Tradicional           (    ) Ágil 
(    ) Mista 

(    ) Tradicional           (    ) Ágil 
(    ) Mista 

(    ) Tradicional           (    ) Ágil 
(    ) Mista 

Nº de Recursos 

   

O projeto foi entregue dentro do orçamento (    )Sim                     (    ) Não (    )Sim                 (    ) Não (    )Sim                  (    ) Não 

O projeto foi entregue dentro do prazo (    )Sim                     (    ) Não (    )Sim                 (    ) Não (    )Sim                  (    ) Não 

O escopo contratado foi entregue (    )Sim                     (    ) Não (    )Sim                 (    ) Não (    )Sim                  (    ) Não 

O cliente ficou satisfeito com o resultado final (    )Sim                     (    ) Não (    )Sim                 (    ) Não (    )Sim                  (    ) Não 

Duração do Projeto 

(  ) < 6 meses 
(  ) < 1 ano e > 6 meses 
(  ) < 2 anos e > 1 ano 
(  ) > 2 anos 

(  ) < 6 meses 
(  ) < 1 ano e > 6 meses 
(  ) < 2 anos e > 1 ano 
(  ) > 2 anos 

(  ) < 6 meses 
(  ) < 1 ano e > 6 meses 
(  ) < 2 anos e > 1 ano 
(  ) > 2 anos 
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Parte 1: Informações Preliminares 

 

Parte 2: Questionário 

Instruções para preenchimento: 

A avaliação do grau de implementação das práticas nos projetos devem seguir a 

caracterização ilustrado na tabela abaixo e preenchidos conforme instruções a seguir. 

Pergunta 1 

Seu processo de gerenciamento é ajustado para lidar com incerteza. ? Como ocorre o 

funcionamento em projetos em que a incerteza esteve presente? 

Pergunta 2 

Relacione eventos inesperados que ocorreram nos projetos selecionados que não foi 

possível identifica-los antes de seu acontecimento. Quais ações foram utilizadas para 

conter? Todos eventos foram eliminados ? Qual seria o impacto se não fosse adotado 

as ações realizadas? 

Pergunta 3 

Nos projetos selecionados aconteceram eventos em que a equipe e o gerente 

identificaram antes da ocorrência e que teriam um impacto significativo no 

projeto? Quais ações permitiram identificar?  

Grau de 

Implementação 
Caracterização 

Totalmente 

Implementado 

(T) 

 Indicador direto está presente em todos projetos avaliados e é julgado adequado. 

 Existe pelo menos 1 indicador indireto ou afirmação confirmando a 

implementação. 

 Não foi notado nenhum ponto fraco substancial. 

Largamente 

Implementado 

(L) 

 Indicador direto está presente e é julgado adequado. 

 Existe pelo menos 1 indicador indireto ou afirmação confirmando a 

implementação. 

 Foi notado 1 ou mais pontos fracos substanciais. 

Parcialmente 

Implementado 

(P) 

 Indicador direto não está presente ou  é julgado inadequado. 

 Artefatos/ afirmações sugerem que alguns aspectos dos resultados estão 

implementados 

 Pontos fracos foram documentados 

Não Implementado 

(N) 
 Qualquer situação diferente das acima 
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(M1.1) Q1 - Você considera que os objetivos definidos para o projeto foram 

claramente compreendidos e comunicados para todas as partes interessadas 

(clientes, equipe do projeto, usuários, patrocinadores)? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

 

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

  

(M1.2) Q2 - Em sua opinião as fases que foram estabelecidas para o projeto 

refletiram corretamente o que foi executado? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

 

(M1.3) Q3 - Em sua opinião o escopo que foi estabelecido para o projeto permitiu 

"desenhar" uma solução para o desenvolvimento do projeto? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

 

(M1.4) Q4 - Em sua opinião você considera que a metodologia que é utilizada 

para o projeto é flexível ao tipo de projeto que é desenvolvido conforme sua 

complexidade técnica, grau de inovação ou algum outro atributo que você 

considera que pode diferenciar um projeto de outro? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M2.1) Q5 - Você considera que a metodologia de desenvolvimento utilizada no 

projeto foi adequada à característica e tipo de projeto que foi desenvolvido?  

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M2.2) Q6 - Em sua opinião a classificação do tipo do projeto deu-se através de 

critérios que você considera adequado ao projeto que foi desenvolvido? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

 

(M2.3) Q7 - Em sua opinião, mudanças que houveram nos objetivos do projeto 

foram bem administradas e tiveram impacto desprezível para desenvolvimento? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

 

(M3.1) Q8 - Você considera que a tecnologia utilizada para o desenvolvimento do 

projeto tinha maturidade suficiente para ser aplicada no projeto? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M3.2)Q9 - Você considera que os membros (incluindo você )da equipe que 

participaram do desenvolvimento do projeto possuíam expertise na tecnologia 

utilizada no desenvolvimento ? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M3.3) Q10 - Em sua opinião, você percebe que a organização antes de utilizar 

uma nova tecnologia busca validá-la através de projetos pilotos como forma de 

buscar amadurecimento organizacional? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

 

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

 

(M3.4) Q11 - Você considera que as informações para o ambiente para o qual o 

projeto foi desenvolvido foram devidamente especificadas? 

 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

(M3.5) Q12 - Em sua opinião as informações referente as especificações e 

necessidades dos usuários foram corretamente especificadas? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M3.6) Q13 - Você considera que as atividades que foram planejadas foram 

identificadas e  especificadas corretamente? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M4.1)Q14 - Em sua opinião, você considera que a equipe do projeto assume 

postura proativa na busca de solucionar conflitos e/ou impedimentos? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M4.2) Q15 - Em sua opinião, as questões que afetaram o desempenho do 

projeto são analisadas na busca de identificar a causa raiz (fontes de incerteza)? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M4.3) Q16 - Em sua opinião, no momento de alguma "turbulência" (ausência 

clara de informações, ambiguidade de informações, conflito com stakeholders, 

quebra da comunicação) no desenvolvimento do projeto a equipe empregou toda 

sua expertise coletiva na busca de encontrar uma solução ? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M5.1) Q17 - Em sua opinião, você considera  que sua função no projeto foi bem 

definida e você reconhece suas atribuições sem entrar em conflito com outras 

membros da equipe? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M5.2) Q18 - Você considera que nos momentos de "turbulência" na busca de 

desenvolver a solução,  a qualidade é abandonada? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M5.3) Q19 - Considerando as mudanças  de contexto no  ambiente ou nos 

objetivos do projeto ao longo de sua execução, o planejamento ou estilo de 

gerenciar  o projeto foi adaptado face as mudanças? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M6.1) Q20 - Em sua opinião, as lições aprendidas da execução do projeto são 

documentadas para formar um base de conhecimento da organização? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N      

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

 

(M6.2) Q21 - Em sua opinião, na ocorrência de falhas ao longo da execução do 

projeto a equipe busca compreender e entender como poderia ter se precavido? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

(M6.3) Q22 - Em sua opinião, ao longo da execução do projeto, é investido 

tempo em atividades as quais a equipe busca aprendizado e desenvolvimento de 

novas solução afim de evitar falhas? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 

 

(M6.4) Q23 - Você é motivado e incentivado em a sua criatividade na busca de 

soluções em situações ainda não exploradas ou desconhecidas em tarefas do 

projeto? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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(M6.5) Q24 - Você se considera que os processos empregados para o 

desenvolvimento do projeto são eficientes para cumprimento das metas do 

projeto? 

   (   ) T                          (   ) L                              (   ) P                                (   ) N       

        

Justifique suas respostas indicando evidências que julgue pertinentes. 
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APÊNDICE B – TABELA DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO PRADO-MMGP 

Empresa X 

Nível Questões Ent1 Ent2 Ent3 
Resp. 

Definida 
Pontos 

2 

1 b a a a 10 

2 a a a a 10 

3 b a b b 7 

4 b b a b 7 

5 b c c c 4 

6 c c c c 4 

7 c c d c 4 

8 c d e e 0 

9 b c c c 4 

10 d b d d 2 

3 

11 b b b b 7 

12 d c d d 2 

13 c c b c 4 

14 b b c b 7 

15 b d d d 2 

16 d d d d 2 

17 a b b b 7 

18 b a b b 7 

19 b b a b 7 

20 b a b b 7 

4 
21 c e e e 0 

22 c d d d 2 

Empresa Y 

Nível Questões Ent1 Ent2 Ent3 
Resp. 

Definida 
Pontos 

2 

1 b c c c 4 

2 a b a b 7 

3 a a b a 10 

4 a a a a 10 

5 a a a a 10 

6 b a a a 10 

7 c d c d 2 

8 c c c c 4 

9 e d d e 0 

10 a b a a 10 

3 

11 c b c c 4 

12 b c c c 4 

13 b a a b 7 

14 b c b b 7 

15 e d d d 2 

16 c c d c 4 

17 a a b b 7 

18 a c c c 4 

19 c b c b 7 

20 c c c c 4 

4 
21 c c d c 4 

22 d d d d 2 
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23 c c c c 4 

24 e b c e 0 

25 c c d d 2 

26 c c c c 4 

27 d d d d 2 

28 b b c b 7 

29 d d e e 0 

30 c c d c 4 

5 

31 e a e e 0 

32 e e e e 0 

33 a e e e 0 

34 e e e e 0 

35 e e e e 0 

36 e e e e 0 

37 e e e e 0 

38 e e e e 0 

39 e e e e 0 

40 e e e e 0 

 

 

23 d c c c 4 

24 c c c c 4 

25 e d e d 2 

26 d d e d 2 

27 c c b c 4 

28 b c c c 4 

29 d e d d 2 

30 b c c c 4 

5 

31 a a e a 10 

32 a a a a 10 

33 e e e e 0 

34 e e e e 0 

35 e e e e 0 

36 e e e e 0 

37 a e e e 0 

38 a e e e 0 

39 a a a a 10 

40 e e e e 0 
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APÊNDICE C – TABELA DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO DO GUIA DE AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE 

INCERTEZAS 

 

Questões Métricas  
Respostas Consolidadas 

Empresa X Empresa Y 

Q1. 

M1.1 P L 

M1.2 P L 

M1.3 P T 

Q2. 

M2.1 N P 

M2.2 N P 

M2.3 P P 

 
Q3. 

M3.1 P P 
M3.2 L T 
M3.3 P L 
M3.4 P L 
M3.5 P L 
M3.6 P L 

Q4. 

M4.1 P L 
M4.2 P P 
M4.3 N P 

Q5. 

M5.1 N P 
M5.2 P P 
M5.3 N P 

Q6. 

M6.1 N P 
M6.2 P L 
M6.3 P P 
M6.4 N P 
M6.5 N P 
M6.6 P L 

 


