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RESUMO 
 

 

A tese propõe um modelo para avaliar o nível de maturidade do planejamento estratégico de 
SI/TI de organizações governamentais brasileiras, denominado MMPE-SI/TI (Gov). Ele foi 
definido em conformidade com os principais modelos e normas nacionais e internacionais 
utilizados para definição e avaliação de processos e é formado por um modelo de referência 
(MR), um método de avaliação (MA) e um banco de melhores práticas (BMP) definido para 
auxiliar no desenvolvimento do plano de melhorias da organização. A definição do modelo 
envolveu várias etapas, entre elas: revisão sistemática, realização de estudos de caso 
exploratórios, organização de um conjunto de melhores práticas, avaliação com especialistas 
da área de SI/TI, análise e interpretação dos dados e recomendação de melhorias. O modelo 
MMPE-SI/TI (Gov) possui 5 níveis de maturidade, 6 níveis de capacidade, 16 processos e 124 
melhores práticas para planejamento estratégico de SI/TI direcionadas às organizações 
governamentais brasileiras. São apresentados neste volume, dois trabalhos técnicos 
complementares a tese. 
 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, Sistemas de Informação – SI, 
Tecnologia da Informação – TI, Maturidade Organizacional, Modelos de Maturidade, 
Gerenciamento de Projetos, Melhores Práticas, Governo Brasileiro, Organizações 
Governamentais Brasileiras. 
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ABSTRACT 
 

 

The thesis proposes a model to assess the maturity level of the strategic IS/IT planning of 
Brazilian governmental organizations, named MMPE-SI/TI (Gov). It was designed in 
accordance with the main models and standards used for national and international definition 
and assessment of processes and consist of a reference model (RM), an assessment method 
(AM) and a database of best practices (DBP) set to assist in the development of the 
organization improvements plan. The definition of the model involved several steps, 
including: systematic review, conducting exploratory case studies, organizing a set of best 
practices, validation with experts from IS/IT area, analyzing and interpreting data and 
improvements recommendation. The MMPE-SI/TI (Gov) model has 5 maturity levels, 6  
capacity levels, 16 processes and 124 best practices for strategic IS/IT planning directed to 
Brazilian governmental organizations. Are presented in this volume, two additional technical 
work to thesis. 
 
Keywords: Strategic Planning, Strategic Management, Information Systems – IS, Information 
Technology – IT, Maturity Organizational, Maturity Model, Project Management, Best 
Practices, the Brazilian Government, Government Organizations Brazil.  
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RT-01/2010 – Estudos Exploratórios  
(Revisão Sistemática) 

Este relatório técnico apresenta os resultados dos estudos exploratórios levantados durante 

a revisão sistemática da literatura (ver Apêndice A). Este relatório técnico contém as 

seguintes seções: 

1. Estudos Exploratórios sobre SI/TI: apresenta os resultados de estudos realizados na 

área de planejamento estratégico de SI/TI, incluindo propostas e sugestões de 

métodos, metodologias e modelos que serviram de base para definição do modelo 

MMPE-SI/TI e do conjunto de melhores práticas. 

2. Estudos Exploratórios sobre Maturidade em GP: apresentam os resultados de 

estudos na área de maturidade em gerenciamento de projetos que serviram de base 

para definição das melhores práticas do trabalho. 

1.1 Estudos Exploratórios sobre SI/TI 
Pesquisas publicadas nos principais periódicos nacionais e internacionais mostram a 

relevância da área de SI/TI. Entre as várias publicações encontradas Claver et al. (2000) relata 

que parte delas, diz respeito a pesquisas de campo que buscam diagnosticar cenários sobre os 

aspectos que envolvem o uso de SI/TI. Em suas conclusões, o autor comenta que tem 

aumentado o número de artigos empíricos sobre os teóricos. Entre os mais freqüentes estudos 

empíricos está a pesquisa de campo seguida do estudo de caso. 

Entre estes estudos empíricos, encontram-se pesquisas sobre: variáveis e critérios que 

afetam a decisão de usar ou não SI/TI; como é elaborado o planejamento e seleção de SI/TI, o 

impacto do ambiente e dos gestores no planejamento e uso de SI/TI; a relação entre vantagem 

competitiva e SI/TI, entre outros aspectos. Algumas dessas pesquisas relatadas na literatura 

são sintetizadas a seguir. 

1.1.1 Estudos sobre Outros Modelos/Metodologias 

Feldman (1991) propôs demonstrar o alinhamento de SI/TI de acordo com um modelo de 

documentação caracterizado por uma arquitetura padrão que permitia o controle do 

planejamento estratégico de SI/TI. Para ele era importante adotar uma arquitetura padrão para 

documentação, monitoramento e controle do planejamento estratégico de SI/TI, facilitando 

assim, a observação do alinhamento estratégico entre os elementos da organização e da TI. O 

padrão de documentação apresentado por ele era composto por quatro arquiteturas: arquitetura 
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da informação (definição de dados e atividades do ponto de vista organizacional); arquitetura 

do sistema de negócios (definição de um portfólio base para o gerenciamento de negócios); 

arquitetura técnica (definição dos recursos genéricos requisitados pela infraestrutura de TI); 

arquitetura de organização da TI (definição do aspecto humano direcionado a TI). 

Rouhonen (1996) percebeu que o maior problema dos modelos de SI/TI era que eles 

possuíam descrições simplificadas e elementos evolutivos diferentes que não seguiam uma 

abordagem lógica da evolução dos SI. Assim, ele utilizou a teoria da atividade desenvolvida 

por psicólogos russos para demonstrar que o envolvimento dos elementos num ambiente pode 

levar a resultados mais concisos e completos, ou seja, as atividades de uma sociedade fazem 

parte de um contexto sócio-cultural, no qual todos os envolvidos devem estar na mesma linha 

de execução de atividades dentro do mesmo ambiente social. Baseado nesta abordagem e num 

levantamento de literatura das últimas quatro décadas, ele definiu seis elementos para 

planejamento estratégico de SI/TI: agentes humanos (reflete os sujeitos que estão envolvidos 

no planejamento de SI/TI); as ferramentas (reflete os instrumentos/sistemas computacionais); 

sistemas de informação (reflete os objetivos desejados); ajustes organizacionais (reflete a 

comunidade); as regras para o planejamento organizacional (reflete os padrões); divisão de 

gerenciamento e uso dos SIs (reflete a divisão do trabalho). 

Kanof (1998) observou que para planejar estrategicamente SI/TI era necessário identificar 

o tipo de indústria a qual a organização pertencia ou mantinha um elo. Desta forma o autor 

estabeleceu três visões de modelos: modelo clássico (indústria inflexível em termos de fluxo 

de informação interna e de adaptabilidade com o consumidor); modelo rápido (indústria 

flexível, com intenso fluxo de informação, porém dependente de consenso entre as vendas e a 

produção); modelo acelerado (indústria flexível em todos os sentidos, inclusive ao tratar de 

requisição imediata de produção). Dessa forma, o autor percebe que um modelo não vem a ser 

melhor que outro. A questão é saber a qual modelo a organização faz parte, direta ou 

indiretamente. Isso demonstra o uso da eficácia e da eficiência como critérios de decisão para 

o projeto e implantação de SI/TI na organização (KANOF, 1998). 

Brumec e Vrcek (2000) desenvolveram um meta-modelo para planejamento estratégico de 

SI/TI estruturado em quatro fases: formalização do modelo de negócios (deslumbra os passos 

essenciais para o planejamento estratégico de SI/TI); projeto conceitual de um modelo de 

SI/TI (define os passos para avaliação do impacto da TI nos processos organizacionais); 

detalhamento do projeto de SI/TI (engloba os passos para detalhamento do novo SI); 

implementação do novo SI (envolve a validação do desempenho individual e efetivo no 
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processo de negócios). Para fundamentar o meta-modelo, os autores avaliaram a metodologia 

com um estudo de caso em seis organizações. 

Curry e Ferguson (2000) apresentaram três características importantes a serem adotadas 

pelas organizações para melhoria do planejamento estratégico de SI/TI e para redução do 

“gap” existente entre o planejamento estratégico de negócios e o planejamento estratégico de 

SI/TI. A primeira característica foi a redução do “horizonte” de planejamento de SI/TI, pois 

para eles esse tempo de planejamento deveria estar mais relacionado aos diferentes ciclos de 

vida de TI. A segunda característica estava relacionada à implantação de uma abordagem para 

o planejamento de processos em SI/TI que envolvesse diversos stakeholders e a terceira 

estava relacionada a análise e o realinhamento da organização às “heranças tecnológicas” 

(problemas ocorridos no passado com SI/TI que devem ser encarados como lições aprendidas, 

pois isso pode ajudar na quebra de resistência à tecnologia). 

Falsarella e Breciani Filho (2001) identificaram as necessidades e deveres das instituições 

de ensino superior (IES) relacionadas ao uso de TI. Eles citaram aspectos administrativos e de 

planejamento, e a partir disso, propuseram um modelo de planejamento estratégico de SI/TI e 

o validaram  numa IES. Dentre as principais conclusões, os autores identificaram que, de fato, 

é necessária a análise da evolução da TI, pois possibilita saber se a organização está ou não 

capacitada para absorver TI e ainda possibilita identificar as mudanças organizacionais 

ocorridas antes e depois da implantação de TI. Reforçaram que a alta administração deve estar 

a par de todas as mudanças provocadas pela TI, para que ela possa tomar as devidas decisões. 

Perceberam que a falta de alinhamento entre os planejamento de SI/TI e do negócio levava a 

desperdícios financeiros e de tempo, além de que, o comitê de SI/TI existente na instituição 

avaliada não possuía critérios nem conhecimentos suficientes para decidir sobre as políticas 

necessárias para continuidade e evolução de TI. Por fim, os autores enfatizaram que é 

realmente necessária a presença de um CIO no processo de planejamento estratégico de SI/TI, 

pois somente através dele é que o planejamento passa a gerar um diferencial competitivo. 

Contador e Sordi (2004) desenvolveram um método simples e eficaz para o alinhamento 

estratégico de SI/TI com a estratégia da organização, que baseou-se no modelo de “campos e 

armas da competição – CAC”. Os pontos mais relevantes do modelo, segundo os autores, é 

que o mesmo define 17 campos da competição, a formulação da estratégia, as armas da 

competição e as variáveis quantitativas. Os campos da competição são definidos como as 

áreas que a empresa foca suas metas (ex: preço, produto, atendimento, prazo e imagem). Já as 

armas da competição são os meios que a organização pode utilizar para alcançar vantagem 



RT-01/2010 – ESTUDOS EXPLORATÓRIOS (REVISÃO SISTEMÁTICA) 337 
 

MMPE-SI/TI (Gov) JOSÉ GILSON DE ALMEIDA TEIXEIRA FILHO 
 

competitiva em um determinado campo. Assim, os autores comentam que a vantagem do 

modelo CAC é que ele especifica claramente onde a empresa precisa ter excelência. Por fim, 

os autores concluíram que o método era mais adequado porque promovia efetivamente o 

alinhamento das soluções de SI/TI à estratégia da organização, de maneira quantitativa, o que 

dava maior consistência e segurança na análise dos resultados. 

Garcia (2005) desenvolveu um modelo para planejamento estratégico de SI/TI  

direcionado a empresas globais. O autor identificou sete fatores de excelência organizacional: 

estratégia, recursos organizacionais, processos de negócios, tecnologia, estrutura 

organizacional, modelo de gestão e cultura, e controles internos. Tomado como base esses 

fatores foram estabelecidas cinco dimensões que constituem o universo de atuação de uma 

organização global, são elas: mercado global; empresa global; gestão empresarial; 

alinhamento de TI aos negócios; organização de TI global. Combinando os fatores e as 

dimensões, o autor definiu as etapas e os passos para implementação do modelo. As etapas 

resumidamente são: preparação; avaliação e diagnóstico da situação atual; definição da 

estratégia de TI; execução e implementação; fatores críticos de sucesso do plano; definição da 

gestão de TI. Por fim, o autor concluiu que as habilidades organizacionais são fortes 

influenciadoras do planejamento, além de que os objetivos estratégicos de SI/TI devem ser 

moldados a partir da estratégia corporativa e das unidades de negócio globais. 

Palanisamy (2005) elaborou um modelo para planejamento estratégico de SI/TI baseado 

na flexibilidade dos fatores organizacionais, visando o sucesso da organização. O autor 

realizou uma análise em seis modelos e identificou seus prós e contras com relação à 

flexibilidade. Em seguida, o autor estabeleceu algumas variáveis organizacionais: contexto de 

SI, contexto organizacional, contexto ambiental e contexto do usuário. Cada fator (contexto) 

foi destrinchado em características particulares, o que fez o autor gerar hipóteses 

correspondentes a cada fator característico. Diante dessas hipóteses, o autor testou as mesmas 

através de um questionário aplicado com 296 organizações. Por fim, o autor conseguiu obter 

resultados satisfatórios para melhoria do modelo, tais como: a flexibilidade aumenta o nível 

de sucesso de SI/TI, tanto estratégico como operacional; o envolvimento dos usuários, 

juntamente com a maturidade em SI/TI, influencia fortemente a flexibilidade dos SI/TI; a 

expectativa dos usuários, a percepção de usabilidade e flexibilidade do pessoal aumentam o 

envolvimento do usuário com o planejamento estratégico de SI/TI. 

Bermejo (2009) propôs um modelo de planejamento estratégico de TI com ênfase em 

conhecimento dividido nas seguintes fases: alinhamento de TI com o negócio (alinhamento 
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dos objetivos de TI com os objetivos de negócio); avaliação de desempenho e capacidade 

(identificação do estado atual da organização quanto ao uso de TI, processos críticos 

pendentes e lacunas expostas); planejamento estratégico de TI (deve-se construir um conjunto 

de iniciativas de TI que direcionarão a organização ao alcance de seus objetivos); 

planejamento tático (execução das estratégias no planejamento estratégico de TI, a fim de 

providenciar o alinhamento entre a TI e os planos de negócios); disseminação e 

conscientização (disseminação dos resultados a todos os envolvidos e conscientização dos 

envolvidos sobre a importância da adoção e aplicação do planejamento estratégico de SI/TI). 

Para fundamentar seu modelo, o autor resolveu aplicá-lo, de forma empírica, em 11 

organizações. Diante dos resultados da aplicação, o autor chegou às seguintes conclusões: há 

falta de visão de negócio e direção nas organizações avaliadas; há falta de gestão dos 

recursos; há falta de apoio e conhecimento da alta administração. 

Hong (2009) apresentou três aspectos para melhorar o planejamento estratégico de SI/TI 

focados no negócio e nas metas que devem ser executados nesta ordem, são eles: avaliação da 

TI, alinhamento entre TI e o negócio, e planejamento de iniciativas. Na avaliação de TI, é 

necessário que a organização imponha uma auto-avaliação para identificar como os SIs 

existentes estão afetando as suas metas e seus envolvidos. No alinhamento de negócios com 

TI, a TI deve refletir as necessidades organizacionais do negócio. Por fim, o planejamento de 

iniciativas foi considerado a chave para direcionar TI às metas organizacionais. 

1.1.2 Estudos Analíticos/Avaliativos 

Esses estudos apresentam abordagens de análise e avaliação do planejamento estratégico 

de SI/TI. As temáticas dentro deste segmento são as mais diversas, desde a análise da 

abrangência do planejamento estratégico de SI/TI no âmbito organizacional até a avaliação 

crítica focada no planejamento de organizações públicas. 

Greiner (1972 apud Mahmood e Becker, 1985) propôs um conjunto de critérios de 

maturidade em SI/TI. Ele enfatizou que o crescimento das organizações se move através de 

cinco fases distintas de evolução: fase de criatividade; direcionamento; delegação; contínua e 

colaboração. Cada uma das fases passa por um período relativamente calmo de crescimento 

seguido por uma crise de gestão. Ele também discutiu cinco dimensões para analisar o 

desenvolvimento organizacional: a idade da organização; o tamanho da organização; os 

estágios de evolução (períodos mais calmos de crescimento); os estágios de revolução 

(períodos de crise); e a taxa de crescimento da indústria. O autor observou que as fases eram 
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apenas maneiras da organização se aproximar da maturidade e que os gestores deveriam 

avaliar o seu processo de desenvolvimento organizacional e o seu gerenciamento para 

realmente avançar em relação à maturidade organizacional. 

Perez (1998) investigou os critérios utilizados pelas empresas para tomar a decisão de 

investimentos, concluindo que estes eram bastante diversos. Segundo o autor, 42,1% das 

empresas espanholas utilizavam como critério a necessidade de SI frente ao que seus 

concorrentes/competidores estavam usando. 92,1% das empresas consideraram como critério 

mais importante para decidir pelo investimento, a capacidade de apoiar a tomada de decisão 

gerencial. Esses eram critérios relacionados a gestão, mas critérios relacionados a requisitos 

técnicos também foram utilizados. Perez (1998) mostrou que, em média, 39,2% das 

organizações utilizavam requisitos técnicos para avaliar seus projetos. Outro dado interessante 

demonstrou que, nos últimos anos, o aprendizado de novas tecnologias não apareceu como 

um fator relevante a ser considerado no investimento, mas posteriormente esse mesmo critério 

foi aplicado por 57,9% das empresas. Também foram aplicados os critérios financeiros; 

86,84% das organizações utilizavam pelo menos um critério financeiro na avaliação dos seus 

projetos de SI. 

Li e Ye (1999) discutiram e empiricamente testaram os efeitos do ambiente dinâmico, a 

estratégia da firma e a influência do CEO/CIO sobre o impacto do investimento em SI/TI, e 

este último sobre o desempenho de uma organização. Como resultado, o investimento em 

SI/TI apareceu tendo um forte e positivo impacto sobre o desempenho financeiro de 

organizações que estavam inseridas em ambientes de muitas mudanças, com estratégias mais 

proativas, e nas quais existia um link estreito entre CEOs e CIOs. Eles concluíram que as 

organizações que davam importância ao investimento em SI/TI deviam conhecer o contexto 

do ambiente onde estavam inseridas, suas direções estratégicas, e a alta administração deveria 

permitir que os CIOs desempenhassem um papel mais estratégico. 

Teo e Ang (1999) realizaram uma pesquisa com 169 empresas, dentre elas, bancos, 

empresas de seguros, químicas, telecomunicações, informática, engenharia, arquitetura, 

hotéis, agências de viagens, indústrias e atacadistas para analisar uma grande preocupação dos 

envolvidos com o planejamento estratégico de SI/TI, que é a de entender os fatores que são 

críticos para o seu sucesso do planejamento. Eles apresentaram os seguintes fatores críticos de 

sucesso (FCS): 

• Alta administração comprometida com o uso estratégico de SI/TI; 



RT-01/2010 – ESTUDOS EXPLORATÓRIOS (REVISÃO SISTEMÁTICA) 340 
 

MMPE-SI/TI (Gov) JOSÉ GILSON DE ALMEIDA TEIXEIRA FILHO 
 

• Gestores de SI/TI conhecedores do negócio; 

• Gestores do negócio e de SI/TI trabalhando juntos para priorização das aplicações; 

• Objetivo do negócio entendido e conhecido pelos gestores de SI/TI; 

• A área de SI/TI sensível às necessidades dos usuários. 

Numa investigação contínua, Teo e Ang (2001) apresentaram as principais causas para o 

insucesso do planejamento estratégico de SI/TI nas organizações: 

• Ausência de participação ativa e envolvimento da alta administração; 

• Falhas no processo de transformação dos objetivos e estratégias em planos de ação; 

• Negligência no ajuste do plano de SI/TI como reflexo de mudanças no ambiente. 

Thong (1999) apresentou os resultados de uma pesquisa com 166 pequenas empresas e 

discutiu como características dos executivos (CEOs) e da própria organização poderiam afetar 

a decisão de uma empresa em investir ou não em SI/TI. Nas conclusões do autor, empresas 

com CEOs que apresentavam características inovadoras e algum conhecimento sobre SI 

apresentaram uma maior probabilidade de realizarem investimentos na área; da mesma forma, 

características da organização como o tamanho do negócio, corpo de empregados com 

conhecimento em SI e a intensidade do fluxo de informação também contribuíram para a 

realização do investimento. 

Burn e Szeto (2000) assumiram que o efetivo alinhamento de SI/TI e a estratégia do 

negócio poderiam ser atingidos por meio do planejamento estratégico de SI/TI. Eles 

realizaram um estudo usando o modelo de Henderson e Venkatraman (1989) e pesquisaram 

em várias indústrias as perspectivas das duas visões: organizacional e SI/TI. Na maioria delas, 

essas perspectivas foram consideradas equivalentes, mas algumas diferenças foram 

percebidas. Uma delas demonstrou que a visão do alinhamento estratégico variava, 

primeiramente, de acordo com a natureza da organização e depois de acordo com o grau de 

dependência de SI/TI. A pesquisa entrevistou CEOs e CIOs de empresas de exportação e 

importação, atacadistas, seguros, bancos, transportes, comunicação e outras. Quatro 

perspectivas de alinhamento estratégico foram consideradas: execução da estratégia, 

transformação da tecnologia, potencial competitivo e nível de serviço. Os resultados 

revelaram que as percepções dos CIOs e CEOs eram similares e estavam relacionadas com: a 

direção; as necessidades; e os princípios do alinhamento entre as estratégias do negócio e de 

SI/TI. As divergências foram encontradas na percepção dos problemas e na implementação 
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desse alinhamento, porém ambos os grupos indicaram que: a estratégia do negócio deveria 

conduzir a estratégia de alinhamento; o papel da alta administração seria de priorizar e 

encontrar a melhor forma de alocar os recursos dentro da organização; e o papel dos gerentes 

de SI/TI deveriam ser de liderança executiva (guiar a função de SI/TI para alcançar os 

objetivos estratégicos). 

Andersen (2001), baseado em um questionário enviado a 180 empresas nos EUA, 

investigou como o uso de SI em rede está associado ao desempenho das organizações e, em 

contrapartida, como um ambiente de tomada de decisão descentralizado pode favorecer a 

associação acima e as diferenças dessas hipóteses entre empresas mais e menos dinâmicas e 

complexas. Dessa forma ele conseguiu demonstrar que existe uma forte relação entre o 

impacto da estratégia de SI e a melhoria na decisão, priorização e seleção dos projetos de 

SI/TI. 

Laurindo et. al (2001) enfatizaram que eficiência de TI está relacionada aos aspectos 

internos da atividade de TI e a adequada utilização dos recursos, enquanto que a eficácia 

confronta os resultados das aplicações de TI com os resultados do negócio e os possíveis 

impactos na sua operação e estrutura. Enfim, segundo os autores, ser eficaz em TI significa 

utilizá-la para alavancar o negócio, tornando-a mais competitiva. Para analisar as abordagens 

dos estudos, os autores definiram um quadro teórico estruturado em quatro modelos: modelos 

de diagnóstico; modelos prescritivos; modelos voltados às ações; e modelos integrativos. Para 

os modelos de diagnóstico, foram identificados trabalhos que focalizavam na análise da 

centralização e descentralização de TI, no impacto estratégico de aplicações de TI, na 

intensidade da informação, na relação entre investimentos em TI e desempenho 

organizacional e no alinhamento estratégico. Já dentre os modelos prescritivos, o autor 

identificou trabalhos que focavam diversos pontos, como a criação de um comitê consultivo 

para análise da viabilidade de TI, a criação conjunta dos SI com a direção dos negócios e 

benchmarking  para verificação do alinhamento estratégico. Dos modelos voltados à ação, os 

autores abordaram os que tratavam dos fatores críticos de sucesso, da identificação dos ativos 

de TI com o uso de BSC e da avaliação de benefícios. Por fim, dentre os modelos 

integrativos, eles abordaram modelos para análise de TI e modelos para avaliação de TI 

segundo o seu ciclo de vida. 

Basu (2002) realizou uma pesquisa com 105 organizações para observar os fatores que 

impactam diretamente no planejamento estratégico de SI/TI a partir das seguintes variáveis: 

comprometimento organizacional (apoio organizacional para o planejamento); envolvimento 
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da alta administração; e envolvimento do time de planejamento (o time de planejamento inclui 

os gerentes, os usuários e os profissionais de SI/TI). O autor afirmou que o processo de 

planejamento estratégico de SI/TI numa organização tem como função determinar um 

portfólio de aplicações (software), as quais ajudem a organização a atingir seus objetivos de 

negócios e o sucesso desse planejamento pode ser medido pela extensão do alcance dos 

objetivos a que esse planejamento se propõe e que podem ser muitos: 

• Ajudar a organização a ganhar vantagem competitiva; 

• Ajudar a definir novas estratégias de negócio; 

• Facilitar a gestão e o controle dos recursos de SI/TI; 

• Identificar a arquitetura e a política de SI/TI; 

• Aumentar a visibilidade de SI/TI dentro da organização. 

Os resultados do estudo, demonstraram que o envolvimento insuficiente da alta 

administração pode comprometer o sucesso do planejamento, e que por outro lado o 

comprometimento organizacional excessivo pode, igualmente, comprometer o sucesso do 

planejamento se existirem muitos recursos disponíveis para serem gerenciados, o que poderia 

gerar atrasos burocráticos. Como conclusão, o autor argumenta que nem sempre muito 

planejamento significa que a empresa está fazendo o melhor planejamento.  

Newkirk et al. (2003) analisaram a viabilidade do planejamento estratégico de SI/TI no 

que se refere à importância da sua aplicação junto a 161 executivos de diversas áreas 

relacionadas à TI. Os autores queriam saber se o planejamento era muito aplicado ou pouco 

aplicado, e se o nível de aplicação influenciava nos resultados. Para tanto, os autores 

utilizaram as cinco fases de planejamento estratégico de SI/TI (planejamento dos processos de 

SI, análise dos ambientes atuais, definição de alternativas estratégicas, seleção de estratégias e 

planejamento da implementação das estratégias). Os autores concluíram que a efetividade do 

planejamento estratégico de SI/TI para a organização era determinada pela extensa prática do 

planejamento, ou seja, quanto mais a organização realiza o planejamento, mais ela tem 

chances de realizar um bom planejamento. 

Teixeira Filho (2005) apresentou os resultados obtidos em uma investigação sobre a 

exploração de SI/TI em 37 empresas da Região Metropolitana do Recife (RMR), sendo estas 

em sua maioria empresas privadas, que atuavam no ramo de serviço, com faturamento anual 

médio abaixo de R$500.000,00, além de uma pesquisa com 348 profissionais de SI/TI. Ele 
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observou na análise do perfil das empresas, que elas investiam anualmente em TI menos que 

R$50.000,00 (o correspondente a aproximadamente 10% do seu faturamento anual) e que, no 

entanto, nas empresas privadas, o investimento em SI/TI explicava algo em torno de 40% do 

faturamento delas. Em geral, as empresas apresentaram um “nível médio” de automação e não 

utilizavam metodologias para realizar planejamento estratégico de SI/TI (ver Tabela RT-

01.1.1). Outro resultado, demonstrou o quanto que a percepção do gestor sobre SI/TI refletia 

nos critérios e na forma utilizada para decidir sobre o investimento em SI/TI. A pesquisa 

indicou que as empresas ainda não tinham consciência dos benefícios que a exploração de 

SI/TI poderia trazer para o negócio e 62,16% das empresas tinham careciam de metodologias 

para planejar e decidir sobre a exploração deste potencial, além de também demonstrarem que 

necessitavam de ferramentas para apoiar a gestão. 

Tabela RT-01.1.1. Carência de Metodologias para PE-SI/TI. 
A empresa utiliza alguma metodologia para 
planejamento estratégico de SI/TI? 

Quantidade % 

Não 23 62,16 
Sim 14 37,84 
Total 37 100,00 

Fonte: Teixeira Filho (2005). 

No que tange o perfil dos profissionais de TI, os resultados demonstraram que a maioria 

ocupava funções de nível operacional dentro das organizações, 62,7% eram graduados e, uma 

parcela significativa, tinha algum tipo de pós-graduação (20%). A faixa salarial de até 

R$2.000,00 concentrava os profissionais com no máximo 5 anos de experiência e acima de 

R$4.000,00 os profissionais com mais de 10 anos de experiência, ou seja, percebeu-se que a 

faixa salarial estava diretamente relacionada com os anos de experiência na área de TI 

(SILVA et al., 2006a). Dos profissionais pesquisados, 58% não se envolviam nas decisões 

sobre TI ou apenas eram chamados para dar suporte à equipe de planejamento, isso reforça 

uma crítica feita pelos profissionais da área, de que o corpo técnico não é ouvido quando das 

decisões sobre TI. A grande maioria dos profissionais declararam que conheciam a missão, 

metas, concorrentes e clientes da empresa (SILVA et al., 2006b). 

Goyal (2007) analisou as práticas de planejamento estratégico de SI/TI em empresas 

públicas indianas. O autor formulou um questionário, dividido em etapas, cada etapa 

provendo as suas práticas e aplicou o estudo em duas grandes empresas do setor público. 

Como resultado da avaliação, o autor identificou que, pelo menos nas organizações públicas 

avaliadas, o PE-SI/TI não era elaborado à risca, segundo os critérios expostos durante a 
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avaliação. O esforço colaborativo era razoavelmente aplicado. Fatores importantes como 

análise de risco e interação entre fornecedores e compradores não eram bem aplicados ou 

nunca foram aplicados, além da análise de confiabilidade que era parcialmente negligenciada. 

Todavia, como ponto positivo, o autor citou que existia a figura do líder como responsável 

pelo planejamento estratégico de SI/TI, haja vista a desestruturação com relação à 

colaboração entre o pessoal técnico. 

Guedes e Castro Junior (2007) realizaram uma pesquisa via questionário junto ao 

departamento de projetos e implantação de rede de dados de uma grande empresa de 

telecomunicações brasileira. Após o tratamento dos dados, eles verificaram que a organização 

possuía uma maturidade geral de 3,81 (ver Gráfico RT-01.1.1), baseada na proposta de fatores 

de alcance do sucesso para PE-SI/TI de Newkirk e Lederer (2006).  

 
Gráfico RT-01.1.1. Maturidade Organizacional por Fator de Sucesso. 

O resultado apontou que era possível avaliar a maturidade gerencial de uma organização, a 

partir da observação da capacidade e do conhecimento dos gerentes e gestores. E a partir 

dessa avaliação, colocar em prática os planos e as estratégias para melhorar os pontos fracos 

da organização. Mesmo assim, ainda é exigido que cada colaborador/membro da organização 

tenha em mente a importância de cada quesito no contexto global da empresa (GUEDES e 

CASTRO JUNIOR, 2007). 

Rogerio (2007) buscou em seu trabalho, entender e analisar como os gestores poderiam 

alinhar o planejamento estratégico de SI/TI (PE-SI/TI) ao planejamento estratégico do 

negócio (PEC), por meio de um estudo realizado com 21 empresas. O autor observou que em 

76% das empresas já existia tanto o PE-SI/TI como o PEC formais. Ele observou também, 

que existia formalmente o alinhamento de PE-SI/TI ao PEC em 19% das empresas e que o 

grau de importância do alinhamento considerado “muito importante”, foi encontrado em 25% 

das empresas, mesmo assim, ainda não existia um comitê de SI/TI em 28% das empresas. Na 

visão de 57% dos CIOs, existia a conscientização do CEO quanto a interdependência do PE-

SI/TI ao PEC. A partir desses resultados, o autor conseguiu constatar que a maioria das 

empresas formalizava o PE-SI/TI, o que demonstrou que os CIOs já estavam, de fato, 
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culturalizados com a gestão estratégica de SI/TI e preocupados em agregar mais valor ao 

negócio. De toda maneira, o autor recomendou que as empresas e os CIOs que ainda não 

tinham essa visão, deveriam se aperfeiçoar urgentemente, caso contrário eles ainda 

permaneceriam com uma visão conservadora e retrógrada em relação a SI/TI. 

Cohen (2008) percebeu uma fraca abordagem de alguns estudos em planejamento 

estratégico de SI/TI que não tratavam, de forma sistemática, mas sim superficial, os fatores 

que influenciavam direta e indiretamente o planejamento. A partir disso, ele examinou quatro 

contextos que possuem influência direta no planejamento estratégico de SI/TI e avaliou os 

impactos causados. Para validar a sua pesquisa, Cohen (2008) aplicou estudos de caso em 116 

empresa Sul-Africanas. Dentre os principais resultados que o autor obteve, está a influência 

dos efeitos ambientais externos no planejamento estratégico de SI/TI que, no seu ponto de 

vista, impõem forte impacto nos resultados finais do planejamento. Ele ainda identificou que 

o planejamento estratégico do negócio influencia diretamente o planejamento estratégico de 

SI/TI e portanto, deve haver um alinhamento direto entre as metas estratégicas do negócio e 

as metas estratégicas de SI/TI. 

1.1.3 Estudos Comparativos/Relacionais 

Esses estudos relacionaram outras abordagens para planejamento estratégico de SI/TI e 

apresentaram desde o relacionamento de conceitos organizacionais até a relação de 

aplicabilidade do planejamento estratégico de SI/TI. 

Galliers e Swatman (1995) observaram que o EDI (eletronic data interchage), que é um 

tipo de sistema de informação eletrônico, era visto apenas como uma ferramenta tecnológica. 

Para eles essa ferramenta poderia auxiliar a organização a atingir níveis mais altos de 

desempenho e rentabilidade. Dessa forma, para se chegar a uma visão estratégica, os autores 

consideraram a  necessidade de entender inicialmente os princípios do alinhamento de TI com 

os objetivos organizacionais e os princípios do PE-SI/TI para uma adequação com o EDI. 

Observou-se que esse alinhamento do EDI com o conceito de PE-SI/TI dependia muito da 

maturidade da organização, da sua perspectiva de estratégia e do próprio alinhamento do PE-

SI/TI com a estratégia da organização. Portanto, eles propuseram que para concepção de um 

novo EDI seria necessário um forte envolvimento gerencial que pudesse gerenciar as 

principais mudanças causadas pelo processo de reengenharia e citaram ainda, a necessidade 

de considerar a atual e real situação da organização, verificando a sua capacidade de suportar 

mudanças bruscas, em termos de reengenharia tecnológico-organizacional. Enfim, na visão 
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dos autores, o novo EDI deveria ser visto mais como um aspecto de planejamento estratégico, 

reengenharia de negócios e estratégia de negócio do que apenas como suporte tecnológico às 

metas organizacionais. 

Segars e Grover (1998) definiram a partir de um extenso estudo na área de SI/TI que o 

ambiente da organização podia ser analisado e classificado de duas maneiras para 

proporcionar maior sucesso do PE-SI/TI: incremental e abrangente, ver Quadro RT-01.1.1: 

• Análise: os autores reforçam que numa análise informal o planejamento é baseado na 

confiança que é determinada pela experiência pessoal e envolve um julgamento 

particular. Já uma análise formal toma como base múltiplas análises, o que torna o 

planejamento mais elaborado e definido. 

• Integração com a estratégia de negócios: observa-se que o planejamento incremental 

reflete somente o plano de negócios, enquanto que o abrangente consegue cobrir todo 

o plano estratégico do negócio alinhado ao plano estratégico de SI/TI. 

• Revisão do plano: no incremental o planejamento é continuamente revisado, se 

adaptando às mudanças ao longo do projeto. Já quando o modelo abrangente é 

utilizado, a revisão é feita de forma periódica, podendo ser mensal, trimestral ou 

mesmo anual. Para este último caso, muitas vezes as mudanças que deveriam ser 

adotadas imediatamente, já não são mais requeridas ou já não são mais suficientes para 

gerar o sucesso do projeto. Dessa forma, é indicado utilizar o abrangente, 

principalmente quando estiver em um ambiente onde as mudanças não sejam tão 

dinâmicas e a previsibilidade dos acontecimentos seja alta, tornando-o assim mais 

eficiente. 

• Representação básica: no incremental o planejamento é baseado em pessoas chaves, ou 

sejam, um pequeno número de indivíduos. Enquanto que no abrangente, o 

planejamento é baseado em uma representação formal, composta de diversas 

organizações. 

• Simplicidade e complexidade: o incremental tem maior ênfase na informalidade e nas 

negociações, enquanto que o abrangente tem maior ênfase nas estruturas e nos 

métodos. 

Quadro RT-01.1.1. Comparação entre Planejamento Incremental e Abrangente. 
 Planejamento Estratégico de SI/TI 
Características Incremental Abrangente 
Análise Análise Informal. Análise Formal. 
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Integração com a 
Estratégia de Negócios 

O plano estratégico de SI/TI raramente 
está integrado com a estratégia de 
negócios. 

O plano estratégico de SI/TI está 
fortemente integrado com a estratégia 
de negócios. 

Revisão do plano 
estratégico de SI/TI 

O plano estratégico de SI/TI é 
continuamente revisado e modificado 
para se adaptar às circunstâncias. 

O plano estratégico de SI/TI é 
periodicamente revisado e modificado 
para se adaptar às circunstâncias. 

Representação Básica Tem sua base representada somente por 
alguns indivíduos. 

Tem sua base representada por diversas 
organizações. 

Simplicidade vs. 
Complexidade 

Plano Simples. Plano Complexo. 

Fonte: adaptado de Segars e Grover (1998). 

Em outro estudo, Grover e Segars (2005) procuraram analisar a eficácia dos processos de 

planejamento estratégico de SI/TI encontrados em diversas metodologias de autores 

renomados da área. Para isso, eles conduziram um estudo e uma análise exploratória, 

identificando os pontos de eficácia aplicados aos processos de planejamento estratégico de 

SI/TI. Para validar os modelos metodológicos, eles os aplicaram de forma empírica, através 

de um estudo de caso e de uma avaliação. Com os resultados obtidos, eles chegaram a 

algumas conclusões, dentre elas que o planejamento estratégico de SI/TI nunca foi tão forte 

em termos de rigidez de padrão, ou seja, a racionalidade nunca foi seguida tão a risca nos 

últimos anos de pesquisa e aplicação de modelos. Dessa forma, o ideal seria que as 

organizações seguissem um modelo racional-adaptativo como uma melhor prática dentro do 

âmbito de planejamento estratégico de SI/TI (GROVER e SEGARS, 2005). 

Kunnathur e Shi (2001) basearam-se no instrumento de planejamento estratégico de SI/TI 

dos autores Segars e Grover (1998) para identificar quais eram as relações (semelhanças e 

diferenças) existentes na aplicação do PE-SI/TI em empresas do ocidente e do oriente e, com 

isso, verificar se eram aplicáveis os modelos de PE-SI/TI apresentados na literatura. O estudo 

foi realizado com 90 organizações, entre bancos, indústria de manufatura e setor de saúde. Os 

autores chegaram à conclusão de que as diferenças culturais e políticas chinesas 

influenciavam consideravelmente o PE-SI/TI e isso podia levar a resultados incoerentes 

conforme os previstos pelas metodologias adotadas. Porém, os autores deixaram claro que 

muitas das organizações chinesas ainda tinham muito o que aprender com as organizações 

ocidentais mais experientes em termos de uso de SI/TI, visto que muitas das organizações 

orientais chinesas tinham uma visão restrita de SI/TI, consideravam uma ferramenta de 

aplicação para gerar resultados e não uma ferramenta estratégica e de valor competitivo. 

Philip (2007) fundamentou o seu ponto de vista sobre PE-SI/TI em duas possibilidades de 

aplicação estratégica: uma com visão de eficiência operacional e outra com visão de vantagem 

competitiva. A primeira focalizava na integração e no alinhamento dos SI/TI às estratégias de 
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negócio. Já a segunda, focalizava no exterior da organização, procurando identificar novas 

idéias de inovação tecnológica e de negócios, a fim de obter diferencial e vantagem 

competitiva. Em seguida, o autor apresentou oito princípios para o sucesso e a eficiência do 

planejamento operacional aplicados ao planejamento estratégico dos SI/TI, abordados na 

literatura e adotados por ele como os princípios mais relevantes dentro das visões estratégicas 

apresentadas. O autor aplicou um estudo de caso, baseado em entrevistas e avaliações 

empíricas, em duas grandes organizações inglesas (A e B) para validar os princípios 

apresentados. Os oito princípios foram aplicados individualmente em cada organização, para 

que a veracidade dos resultados fosse confirmada em cada princípio. Sendo assim, o autor 

identificou que nas organizações avaliadas, a visão de eficiência operacional teve mais força 

do que a visão de competitividade, presumindo-se que as organizações procuraram aumentar 

mais a sua capacidade interna de alcance de metas, tendo como conseqüência o diferencial 

competitivo. Todavia, com exceção da organização A que não aplicou dois dos princípios 

apresentados, os demais foram adotados por ambas as empresas. 

Teubner (2007) procurou tratar a lacuna (gap) existente entre os preceitos da literatura em 

planejamento estratégico de SI/TI e a prática nas organizações de serviços financeiros. Para 

validar o seu trabalho, o autor não utilizou apenas os conceitos literários, mas realizou um 

estudo de caso e gerou comparações diretas entre a teoria e a prática. Para o estudo, o autor 

utilizou formulários, questionários quantitativos e a opinião de especialistas. De início, o 

autor abordou as principais características de uma organização de serviços financeiros e em 

seguida, identificou que o planejamento estratégico de SI/TI da organização era baseado num 

documento (como o padrão exige), porém utilizava o BSC (balanced scorecard) como forma 

de integração entre metas organizacionais e de SI/TI. Com base na análise e resultados do 

estudo, o autor tirou as seguintes conclusões: o escopo departamental, que, dentro da visão 

literária de planejamento estratégico de SI/TI, estava bem organizado, era condizente com a 

opinião dos especialistas; o planejamento foi considerado curto de mais para o que estabelecia 

a literatura, porém, segundo os especialistas deveria ser curto mesmo, por causa da dinâmica 

ambiental; a organização demonstrou uma fraca visão de competitividade quanto ao uso de 

TI, porque forneceu apenas o suporte funcional, negligenciando o ponto de vista 

estratégico/competitivo, o qual é constantemente indicado na literatura; a organização foi 

considerada uma estrutura de governo “feudal”, de forma que os líderes estavam isolados do 

negócio e estabeleciam suas próprias visões e decisões, sem estarem completamente alinhadas 

às metas organizacionais. 
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Brown (2008) buscou elucidar a relação existente entre o ambiente externo e o 

planejamento estratégico de SI/TI, do ponto de vista dos pesquisadores e executivos. Para o 

autor, as principais características relacionados ao ambiente de planejamento estratégico de 

SI/TI, eram: o dinamismo (definido como as mudanças inesperadas na TI); a heterogeneidade 

(representa o número de fatores que podem influenciar no planejamento); e a hostilidade 

(fatores que podem ameaçar o crescimento e evolução do planejamento, conseqüentemente da 

organização). Dos resultados analisados através da observação da opinião de pesquisadores e 

executivos, o autor reuniu algumas proposições importantes, que foram confrontadas com a 

literatura, tais como: a literatura focava mais no impacto generalizado dos fatores externos do 

planejamento estratégico de SI/TI, enquanto que os especialistas focavam mais nos impactos 

de forma isolada. Outra questão, mostrou que do ponto de vista da literatura os “fatores 

externos” eram considerados impactantes, já para os especialistas os “fatores internos” é que 

eram impactantes. Por fim, o autor observou que a liberalidade garantia mais dinamismo 

interno, além de um pensamento mais racional, do ponto de vista dos especialistas, enquanto 

que para a literatura, poderia causar conflitos de ideais, embora pudesse também levar a um 

planejamento mais maduro e consistente. 

Como mencionado, a despeito destes estudos encontrados na literatura, ainda são poucos 

os registros de pesquisas no Brasil que retratem o perfil das nossas organizações com relação, 

principalmente à maturidade do planejamento estratégico de SI/TI (SEIXAS, 2003; 

TEIXEIRA FILHO, 2005). 

1.2 Estudos Exploratórios sobre Maturidade em GP 
Uma pesquisa com 154 organizações americanas realizada em 2003, demonstrou que o 

gerenciamento do processo de desenvolvimento de software traz uma associação positiva 

entre maturidade e performance. O modelo utilizado na pesquisa foi o CMMI e as empresas a 

partir do nível 3 de maturidade apresentavam nitidamente um maior desempenho nos seus 

projetos (JAMES et al., 2004). 

Segundo o relatório do Standish Group (2004) denominado Extreme Chaos Report a causa 

mais comum de falha para a grande maioria dos projetos de TI não era a falta de recursos 

financeiros ou acesso à tecnologia, mas sim a falta de conhecimento em gerenciamento de 

projetos não só do gerente de projetos, como também de toda equipe envolvida. 

Um estudo de caso realizado por Carvalho et al. (2005) numa companhia aérea brasileira 

envolveu diretamente sua diretoria de TI (orçamento anual de aproximadamente US$ 30 
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milhões) e teve como objetivo estabelecer o nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos da organização de acordo com os seguintes modelos: PMMM (KERZNER, 2005), 

OPM3 (PMI, 2003) e CMMI (SEI, 2006). O estudo de caso baseou-se em entrevistas e análise 

de documentos corporativos realizadas em 2002. O estudo de campo foi conduzido em duas 

etapas distintas de levantamento de dados: na primeira foram realizadas 15 entrevistas 

estruturadas por questionários com os funcionários da área de TI e, na segunda, analisaram-se 

os documentos relacionados aos processos e projetos, além de terem sido feitas novas rodadas 

de entrevistas com o roteiro de entrevista aberto com os três gerentes funcionais. O perfil dos 

funcionários entrevistados na primeira fase foi composto por técnicos, coordenadores e 

gerentes de projetos. 

Como resultado, verificou-se que existia nos dois modelos PMMM e OPM3, o foco na 

institucionalização de GP, mas havia carência quanto à avaliação das competências e dos 

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

organização.  A convergência verificada nos resultados obtidos por meio desses dois modelos 

revelou um grande número de variáveis que devem ser tratadas no âmbito de GP e que, na 

prática, carecem de uma metodologia mais completa (CARVALHO et al., 2005).  

De acordo com os resultados obtidos pelo estudo a empresa encontrava-se no nível inicial 

do CMMI, alcançou o nível 2 (processos comuns) do modelo PMMM e o nível intermediário 

no modelo OPM3. Abaixo seguem as vantagens e desvantagens apresentadas pelo estudo (ver 

Quadro RT-01.1.2). 

Quadro RT-01.1.2. Análise Comparativa dos Modelos de Maturidade em GP. 
Modelo Vantagens Desvantagens 
PMMM (Kerzner) • Levantamento de maturidade e 

excelência; 
• Avaliação da integração dos processos; 
• Questionários estruturados; 
• Percepção de níveis gerenciais 

distintos; 
• Facilidade de aplicação. 

• Questionários restritos; 
• Pouca ênfase em ações: foco no 

diagnóstico; 
• Pouca nitidez entre fases e níveis de 

maturidade; 
• Mais aplicável nos níveis iniciais; 
• Comparações percentuais carecem de 

rigor estatístico; 
• Pouca ênfase nas equipes de projetos. 

OPM3 (PMI) • Fornecimento de checklists para 
levantamento de informações; 

• Avaliação do grau de maturidade; 
• Identificação de competências dos 

indivíduos e da organização; 
• Ênfase na aderência estratégica com a 

organização. 

• No estágio em que foi utilizado não 
existia questionário; 

• Processo e áreas de gerenciamento de 
projetos não explícitos; 

• Falta de aplicações para efeitos 
comparativos; 

• Comparações percentuais carecem de 
rigor estatístico; 

• Pouca ênfase nas equipes de projetos. 
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CMMI (SEI) • Modelo consolidado, com fácil 
verificação de utilização por outras 
organizações. 

• Comparação ficou prejudicada pela 
ênfase apenas em gerenciamento de 
projetos. 

Fonte: Carvalho et al. (2005). 

Dois estudos de caso elaborados por Rabechini Júnior e Pessôa (2005) tentaram 

representar um diagnóstico sobre a maturidade em gerenciamento de projetos. O caso 

denominado “A” (ver Gráfico RT-01.1.2) apresentou uma organização do ramo das 

telecomunicações e foi utilizado o modelo PMMM. A avaliação das variáveis propostas por 

Kerzner (2005) mostraram que a organização atingiu um nível de maturidade de 50,4%, 

revelando, assim, a possibilidade de desenvolvimento de ações rumo ao gerenciamento de 

projetos. O modelo mostrou que os índices de cada fase oscilavam pouco, relativamente, 

variando de 60% na fase embrionária a 64% na fase de crescimento. A fase de maturidade 

mostrou que, exceto no que se refere ao reconhecimento das atividades, pode-se inferir que a 

empresa era bastante carente no desenvolvimento dos conceitos e práticas em gerenciamento 

de projetos, deixando clara a existência de uma distância relativa em busca da maturidade 

(KERZNER, 2006a, 2006b).  

 
Gráfico RT-01.1.2. Avaliação da Maturidade segundo o PMMM para o Caso “A”. 

Fonte: Rabechini Júnior e Pessôa (2005). 

No caso denominado “B” (ver Gráfico RT-01.1.3) a empresa pertencia ao ramo da 

engenharia da construção com ênfase na execução de empreendimentos complexos. Para 

orientar a análise, foi adotado o modelo OPM3 que apresentou alguns resultados tais como: 

notas médias mais baixas nas dimensões de recursos humanos (em torno de 42%) e de 

aprendizagem organizacional (em torno de 47%). Não menos importantes, as notas médias 

das outras três dimensões também refletiam carências da empresa em GP. As dimensões de 

metodologias e procedimentos apresentaram um grau de aproximadamente 55%; um apoio 

organizacional próximo de 56%; e um alinhamento estratégico, que teve maior grau de 

atendimento segundo os entrevistados, com 61% aproximadamente (RABECHINI JÚNIOR e 

PESSÔA, 2005). 
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Gráfico RT-01.1.3. Avaliação da Maturidade segundo o OPM3 para o Caso “B”. 

Fonte: Rabechini Júnior e Pessôa (2005). 

Bouer e Carvalho (2005) em seu artigo apresentaram os resultados de um estudo de caso 

com uma empresa subsidiária brasileira de uma multinacional do segmento de iluminação, 

que atuava nas quatro principais regiões do mundo: Europa, Ásia, América do Norte e 

América Latina. Os autores tiveram o intuito de averiguar a maturidade organizacional em 

gerenciamento de projetos, usando o modelo PMMM elaborado por Kerzner (2001), porém se 

reservaram a avaliar apenas o nível 2 de maturidade (processos comuns), o qual permite obter 

um posicionamento da empresa em relação às fases do ciclo de vida do gerenciamento de 

projetos (embrionária, aceitação pela alta administração, aceitação pela gerência, crescimento 

e maturidade). Como resultado (ver Gráfico RT-01.1.4), foi elaborado um perfil geral das 

várias áreas de negócio segundo as fases do ciclo de vida. As áreas de Qualidade, B2B e 

Tecnologia da Informação, pela natureza de suas atividades e pela expertise pessoal de seus 

colaboradores, foram aquelas que apresentaram as maiores pontuações. Logística teve uma 

boa pontuação apenas na fase embrionária, ao passo que Marketing demonstrou um baixo 

grau de maturidade. Segundo Kerzner (2001) uma pontuação igual ou superior a +6 indica 

que a empresa foi capaz de cumprir com êxito uma determinada fase do ciclo de vida. 

 
Gráfico RT-01.1.4. Pontuação nas Fases do Ciclo de Vida no GP. 

Fonte: Bouer e Carvalho (2005). 
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Prado (2005b), em pesquisa realizada via internet (entre 2005 e 2006), colheu e analisou 

dados sobre maturidade em gerenciamento de projetos de empresas brasileiras e 

posteriormente apresentou os seguintes resultados: 

• A maturidade média das organizações brasileiras em 2006 foi de 2,42 um valor 

considerado médio-baixo seguindo a escala de cinco níveis do modelo. Este valor pode 

ser visto como bom para as organizações brasileiras quando considera-se que GP 

ganhou grande repercussão no Brasil relativamente a pouco tempo; 

• A distribuição percentual dos respondentes por nível de maturidade apresentou-se da 

seguinte forma: nível 1 (17,8%), nível 2 (47,7%), nível 3 (25,6%), nível 4 (7,4%) e 

nível 5 (1,62%); 

• A distribuição percentual dos respondentes por dimensões da maturidade apresentou-

se da seguinte forma: relacionamentos humanos (18,7%), estrutura organizacional 

(27,2%), alinhamento estratégico (30,1%), metodologia (32,5%), informatização 

(32,7%) e conhecimentos (43,7%); 

• A maturidade por tipo de organização: empresas privadas (2,4), governo administração 

direta (2,0), governo administração indireta (2,4), terceiro setor (2,4); 

• A maturidade por ramo de atividades da organização: bancos, finanças e seguros (2,5), 

construção (2,2), consultoria (2,7), indústria extrativa (2,5), metalurgia e siderurgia 

(3,3), petróleo, óleo e gás (2,6), tecnologia da informação (2,5) e telecomunicações 

(2,3). 

Através da análise dos valores concluiu-se que, para 65,5% (níveis 1 e 2) das 

organizações, GP ainda não traz resultados aos seus negócios. Apenas 9% (níveis 4 e 5) 

estavam em níveis que permitiam o domínio e a otimização do trabalho. Em outra análise 

percebeu-se que a dimensão conhecimento era a que possuía maior percentual, sendo típico de 

empresas do nível 2. Portanto, para grande maioria das empresas ainda havia muitas ações a 

serem executadas para atingir níveis mais altos de maturidade, tais como: difundir o assunto, 

particularmente nos níveis mais altos da organização (alta administração); implementar e 

utilizar uma metodologia, sistemas de informação e uma estrutura organizacional adequada às 

necessidades da empresa. Por fim, observou-se que a área de metalurgia e siderurgia foi a que 

se saiu melhor na avaliação, o que para Prado (2005a) não foi considerada uma surpresa, 

tendo em vista que o Brasil vêm se destacando nesta área. 



RT-01/2010 – ESTUDOS EXPLORATÓRIOS (REVISÃO SISTEMÁTICA) 354 
 

MMPE-SI/TI (Gov) JOSÉ GILSON DE ALMEIDA TEIXEIRA FILHO 
 

Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Práticas Empresariais (CBP – Center for 

Business Practices), em 2006, o avanço da maturidade realmente faz diferença para grande 

parte das mundiais, que utiliza esses benefícios de desempenho para alavancar, 

consideravelmente, o seu nível de maturidade. Este foi o primeiro estudo que demonstrou uma 

correlação direta entre a melhoria do desempenho organizacional e a maturidade em gestão de 

projetos (APPLEBY et al., 2007). O estudo denominado “Project Management Maturity: A 

Benchmark of Current Best Practices“ divulgou o resultado de entrevistas realizadas com 

profissionais sobre as práticas de GP de suas organizações. Os resultados foram revelados e 

categorizados nas oito áreas de atuação: desempenho de cronograma; desempenho de 

orçamento; satisfação do cliente; otimização de alocação de recursos; aliança estratégica; 

estimativa da qualidade; satisfação dos funcionários; otimização do portfólio. 

O estudo constatou que as organizações de alta performance são 38% mais maduras em 

suas práticas de GP do que as organizações em geral, e que a melhoria do nível de maturidade 

em GP de uma organização, resulta em aumentos significativos de desempenho, 

especialmente na área de satisfação do cliente. Quase metade de todos os entrevistados relatou 

uma melhoria de desempenho de 10% em todas as oito áreas. Foi constatado que as empresas 

apresentaram melhoria significativa em uma variedade de medidas de desempenho, por 

avançar no seu nível de maturidade em GP (ver Gráfico RT-01.1.5).  

 
Gráfico RT-01.1.5. Organizações com Melhoria de Performance Superior a 10%. 

Fonte: Appleby et al. (2007). 

Um estudo realizado no Brasil por Silveira (2008) identificou quais os fatores 

contribuintes que podem impulsionar a maturidade em gerenciamento de projetos nas 

organizações. O método de pesquisa foi o de estudo de campo, por meio de e-survey, de 

natureza descritiva e correlacional junto a 473 participantes, tomadores ou influenciadores de 

decisões, representando 360 organizações de diferentes tipos, portes e segmentos da economia 
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brasileira. Os resultados do estudo permitiram concluir que existem seis principais fatores 

contribuintes que podem impulsionar a alta maturidade em gerenciamento de projetos nas 

organizações brasileiras: processos e ferramentas; pessoas e equipe; organização; clientes; 

gerente de projetos e negócios (ver Figura RT-01.1.1). 

 
Figura RT-01.1.1. Seis Fatores Contribuintes para Maturidade em GP. 

Fonte: Silveira (2008). 

Os resultados evidenciaram uma amostra de participantes onde 73,6% apresentavam pós-

graduação (lato sensu), 80,5% eram da área de exatas, 70,8% estavam na faixa etária de 31 a 

50 anos, 64,5% tinham no mínimo 6 anos de experiência em GP. No que tange à maturidade 

percebida, 58,3% das organizações foram classificadas como de “baixa maturidade”, e o 

restante, 41,7%, de “alta maturidade” em GP (SILVEIRA, 2008). 

Quanto aos níveis de maturidade das organizações por tipos, os dados revelaram que: a 

administração pública (71,1%); as empresas privadas com controle brasileiro (63,5%); e as 

entidades sem fins lucrativos (66,7%) apresentaram maior freqüência na “baixa maturidade”. 

Por sua vez, as empresas privadas com controle estrangeiro (54,0%) apresentaram maior 

freqüência na “alta maturidade”.  

No tocante aos níveis de maturidade por porte das organizações, os dados revelaram que: 

• No pequeno porte há uma freqüência relativa maior na baixa maturidade (69,9%); 

• No médio porte há uma freqüência relativa maior na baixa maturidade (64,4%); e 

• No grande porte há uma freqüência relativa maior na alta maturidade (55,6%). 
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A partir dos níveis de maturidade das organizações (por segmentos da economia) e o grau 

de intensidade tecnológica, os dados revelaram que (ver Quadro RT-01.1.3): 

• Na alta intensidade tecnológica há uma freqüência relativa maior de alta maturidade 

(56,6%). 

• Na média intensidade tecnológica há uma freqüência relativa maior de baixa 

maturidade (57,2%); e 

• Na baixa intensidade tecnológica há uma freqüência relativa maior de baixa 

maturidade (62,9%). 

Quadro RT-01.1.3. Nível de MGP por Tipo, Porte e Segmento da Economia. 
Variáveis Moderadoras Nível de Maturidade 

Item Descrição Baixa 
Maturidade 

Alta 
Maturidade 

Tipos de Organizações Administração Pública X  
Empresas Privadas com Controle Brasileiro X  
Empresas Privadas com Controle Estrangeiro  X 
Entidades sem Fins Lucrativos X  

Portes de Organizações Pequeno X  
Médio X  
Grande  X 

Segmentos da Economia Alta Intensidade Tecnológica  X 
Média Intensidade Tecnológica X  
Baixa Intensidade Tecnológica X  

Fonte: Silveira (2008). 



 

 

RT-02/2010 – 
Estudos de Caso Exploratórios 

Este relatório técnico apresenta os resultados de cinco estudos de caso exploratórios que 

foram conduzidos entre 2007 e 2009 com o objetivo de observar as principais práticas 

adotadas ou falhas cometidas pelas organizações brasileiras nas áreas de planejamento 

estratégico de SI/TI e maturidade em gerenciamento de projetos. Os resultados desses estudos 

foram utilizados na definição do modelo de maturidade MMPE-SI/TI (Gov). Este relatório 

técnico contém as seguintes seções: 

Estudos sobre Planejamento Estratégico de SI/TI: 

1. Pólo de Confecções da Moda (agosto a dezembro de 2008); 

Estudos sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos: 

2. Empresas Juniores (agosto a dezembro de 2007); 

3. Porto Digital (agosto a dezembro de 2008); 

4. Empresas de Natureza Jurídica Distinta (fevereiro a junho de 2009); 

5. Prefeituras Municipais (fevereiro a junho de 2009); 

Todos os estudos de caso seguiram a mesma estrutura apresentada a seguir: 

• Caracterização do Estudo: descreve as principais características do estudo e das 

organizações selecionadas, além de contextualizar onde o estudo de caso foi aplicado e 

o motivo da escolha.  

• Abordagem da Avaliação: apresenta a metodologia utilizada na execução do estudo de 

caso, descrevendo a forma de aplicação dos questionários e as fórmulas utilizadas na 

consolidação dos resultados. 

• Resultados da Avaliação: apresenta os resultados obtidos após o processo de avaliação 

e aplicação do estudo. 

• Considerações sobre o Estudo: apresenta as considerações do autor sobre os resultados 

obtidos em cada estudo e sua relação com o trabalho como um todo. 
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1.1 Pólo de Confecções da Moda 
1.1.1 Caracterização do Estudo 

Esse estudo conduzido entre agosto e dezembro de 2008, apresenta os resultados de uma 

pesquisa realizada no pólo de confecções do agreste pernambucano junto às indústrias de 

confecções e moda. Buscou-se levantar dados sobre a exploração e dependência dessas 

organizações com relação à área de SI/TI, mais especificamente relacionado a adoção de 

planejamento estratégico de SI/TI (PINTO, 2008).  Foram selecionadas 4 empresas da região 

que estavam a alguns anos em processo de compra ou implantação do software ERP StoreAge 

(VIRTUALAGE, 2008). 

As atividades tecnológicas do pólo de confecções do agreste de Pernambuco, ainda são 

muito precárias e incipientes. Segundo os dados revelados pelo diagnóstico realizado pelo 

SEBRAE (2007), apenas 25% das empresas informaram possuir sistemas de controle de 

produção com apontamento e registros do processo em sistemas computadorizados.  

Dados de outra pesquisa do SEBRAE (2003) apontaram que 52,6% das empresas formais 

e 70,9% das informais indicaram, em geral, a necessidade de investimentos em novas 

máquinas, contudo, apenas 18% das empresas se preocupavam em estar na vanguarda da 

tecnologia.  

A maioria dessas empresas carece de mão-de-obra especializada para operar o maquinário 

mais moderno, pois somente 24% dessas empresas possuem equipamentos de última geração 

e mão-de-obra qualificada para operá-los (SEBRAE, 2007). 

Segundo dados fornecidos pelo SEBRAE (2007) o uso de SI no controle de estoque das 

empresas também apresentou-se muito incipiente, apenas 21,3% das empresas utilizavam 

sistemas computadorizados para auxiliar no controle de estoque (ver Gráfico RT-02.1.1). 

 
Gráfico RT-02.1.1. Controle de Estoques das Empresas. 

Fonte: SEBRAE (2007). 
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1.1.2 Abordagem da Avaliação 

A escolha do universo baseou-se em informações de estudos realizados pelo SEBRAE 

em 2003 e 2007, além de visitas a este órgão. Verificou-se de antemão que os empresários 

locais eram bastante resistentes a participar desse tipo de pesquisa e que existia um elevado 

número de empresas que ainda não utilizam SI/TI. Sendo assim, a definição da população 

ocorreu de forma não-probabilística (CERVO et al., 2007).  Esse método se mostrou 

interessante, pois foi possível identificar uma amostra que revelaria dados mais significativos 

para o estudo. 

Foram confrontados estudos semelhantes da área como a pesquisa de caracterização 

realizada pelo SEBRAE (2003) e o trabalho de Teixeira Filho (2005), no qual analisou 37 

empresas, de diferentes ramos de atividade da Região Metropolitana do Recife (RMR). Essas 

comparações enriqueceram o trabalho. A pesquisa do SEBRAE não proporcionou uma análise 

tão profunda do cenário, já em relação ao trabalho de Teixeira Filho, buscou-se observar quão 

distante a área de SI/TI de empresas do interior do estado estava da mesma área em empresas 

da RMR. 

Foram realizadas entrevistas, guiadas com a utilização de um questionário semi-

estruturado que tinha o objetivo de investigar como se dava a exploração de SI/ TI e quais os 

principais motivos que levaram esse grupo a aumentar os investimentos em SI/TI (PINTO, 

2008). 

1.1.3 Resultados da Avaliação 

Em sua totalidade, as empresas pesquisadas atuavam no ramo de confecções, possuíam 

apenas capital nacional e eram geridas por seus proprietários. Três possuíam faturamento na 

faixa de R$240.000,00 a R$1.200.000,00 e apenas uma faturamento acima de 

R$1.800.000,00. Segundo Li e Ye (1999) e Perez (1998) um aspecto que pode afetar o 

investimento em SI/TI é a percepção que o gestor ou patrocinador tem sobre a utilidade da 

SI/TI. No estudo realizado por Teixeira Filho (2005) contatou-se que 37,84% dos 

entrevistados, enxergavam a TI como melhoria interna para os processos, como diferencial 

competitivo e como facilitador da comunicação. Já neste estudo, observou-se que 75% dos 

entrevistados afirmaram que SI/TI melhorava os processos, criava diferencial competitivo e 

facilitava a comunicação (ver Tabela RT-02.1.1). 

Tabela RT-02.1.1. Percepção das Empresas sobre SI/TI. 
Qual é a sua percepção como gestor em relação ao uso de SI/TI na 
empresa? 

Quantidade 
 

% 
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Vê como melhoria interna para os processos produtivos, gerenciais e de 
criação e desenvolvimento de novas ferramentas/produtos; 
Vê como diferencial competitivo e como facilitador da tomada de decisão; e  
Vê como facilitador da comunicação; 

3 75 

Vê como melhoria interna para os processos produtivos, gerenciais e de 
criação e desenvolvimento de novas ferramentas/produtos; e  
Vê como diferencial competitivo e como facilitador da tomada de decisão.  

1 25 

Total 4 100 
Fonte: Pinto (2008). 

Quanto ao nível de dependência das empresas pesquisadas com relação ao uso de SI/TI, 

Teixeira Filho (2005) constatou que 59,46% das empresas tinham nível de dependência alto e 

somente 8,11% nível de dependência baixo. Neste estudo, 75% das empresas pesquisadas 

possuíam um nível de dependência alto e 25% um nível baixo (ver Tabela RT-02.1.2). 

Tabela RT-02.1.2. Dependência da Empresa com Relação ao Uso de SI/TI. 
Qual o nível de dependência da sua empresa em relação ao uso de SI/TI 
(programas de computador, computadores, maquinário informatizado, 
etc.), na sua visão? 

Quantidade % 

Baixo 1 25 
Alto 3 75 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

Quando se trata de investimentos anuais em SI/TI, Teixeira Filho (2005) observou que 

56,76% das empresas investiam abaixo de R$50.000,00 e 43,24% investiam mais de 

R$50.000,00. Neste estudo apenas uma empresa (25%) investia acima de R$50.000,00 anuais 

na área de SI/TI (ver Tabela RT-02.1.3). 

Tabela RT-02.1.3. Investimento Anual em SI/TI. 
Quanto a empresa investe anualmente em SI/TI? Quantidade % 
Abaixo de R$10.000,00 1 25 
De R$10.000,01 a R$20.000,00 2 50 
Acima de R$50.000,00 1 25 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

Ainda com relação aos investimentos em SI/TI, buscou-se determinar a porcentagem, do 

total investido anualmente, mas que era alocado à terceirização. No trabalho de Teixeira Filho 

(2005) verificou-se que 56,76% das empresas pesquisadas (21 das 37) investiam menos de 

10% em terceirização contra apenas 25% das empresas pesquisadas neste estudo. 

Com relação ao planejamento estratégico de SI/TI, as empresas foram questionadas sobre 

o uso de alguma metodologia para elaboração do plano. Todas afirmaram que não utilizavam  

metodologia para criar o plano e que até o momento nunca haviam elaborado um. Dessa 
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maneira percebeu-se que essa empresas ainda não compreendiam as vantagens da utilização 

de um plano estratégico de SI/TI com visão de longo prazo (ver Tabela RT-02.1.4).  

Tabela RT-02.1.4. Dependência da Empresa com Relação ao Uso de SI/TI. 
A empresa utiliza alguma metodologia para realizar o planejamento 
estratégico de SI/TI? Qual? 

Quantidade % 

Sim 0 0 
Não 4 100 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

Para Teixeira Filho (2005), o uso eficiente de SI/TI traz grandes benefícios para o acesso e 

compartilhamento de informações para a tomada de decisão. Facilitar o acesso a esse tipo de 

informação é um dos principais focos de SI/TI. Constatou-se que 75% das empresas 

pesquisadas (ver Tabela RT-02.1.5) consideraram ter fácil acesso e médio acesso às 

informações necessárias à tomada de decisão, enquanto que na pesquisa de Teixeira Filho 

(2005), esse percentual subiu para 90%. 

Tabela RT-02.1.5. Nível Disponibilidade das Informações. 
Como você avaliaria a disponibilidade das informações para auxiliar 
uma tomada de decisão da diretoria na sua empresa? 

Quantidade % 

Difícil acesso 1 25 
Médio acesso 2 50 
Fácil acesso 1 25 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

Segundo Teixeira Filho (2005), diversos autores citam na literatura que as empresas não 

possuem critérios bem definidos para investir em SI/TI, já outros citam que as empresas 

investem com base no que seus concorrentes investem ou nas tendências de mercado e poucos 

investem com base num planejamento financeiro ou num planejamento estratégico de SI/TI. 

Neste estudo, 50% dos entrevistados consideraram que investiam a partir de critérios técnicos 

e financeiros (ver Tabela RT-02.1.6).  

Tabela RT-02.1.6. Critérios para Investir em SI/TI. 
Qual o critério utilizado pela sua empresa para investir em SI/TI? Quantidade % 
Critérios técnicos e Critérios financeiros 2 50 
Critérios técnicos e Tendência de mercado 1 25 
Apenas Critérios Técnicos 1 25 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

Na hora de decidir sobre os investimentos em SI/TI o gestor não deve simplesmente seguir 

sua intuição, mas precisa utilizar critérios claros para decidir os investimentos. Teixeira Filho 

(2005) em seu estudo apresentou resultados dessa problemática e constatou que das empresas 
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pesquisadas 41,67% estavam utilizando pelo menos uma metodologia para planejamento de 

investimentos. Esse resultado demonstrou que as empresas pesquisadas da RMR eram mais 

conscientes quando investiam e não se baseavam apenas em experiências passadas como 

apontado por 25% das empresas nesse estudo (ver Tabela RT-02.1.7).  

Tabela RT-02.1.7. Como as Empresas Decidem os Investimentos em SI/TI. 
Como a empresa decide o investimento em Sistemas Computadorizados? Quantidade % 
Utiliza uma metodologia de planejamento de investimento 1 25 
Decide baseada apenas em experiências passadas 1 25 
Utiliza ferramentas de apoio a decisão 1 25 
Nenhuma metodologia é utilizada 1 25 
Total 4 100 

Fonte: Pinto (2008). 

O modelo proposto por Nolan (1979) foi escolhido devido a sua ampla aceitação como 

modelo clássico da área de SI/TI e aloca a empresa em um dos seis estágios de crescimento. 

Nesse estudo não foram encontradas respostas nos estágios V e VI de crescimento, apenas nos 

estágios de I a IV, isso apontou que as empresas ainda não possuíam um alto nível de 

maturidade, portanto possuíam maior dificuldade em gerenciar como um todo os recursos de 

SI/TI (ver Tabela RT-02.1.8). 

Tabela RT-02.1.8. Estágios de Crescimento de Nolan (1979). 
Em que estágio sua empresa encontra-se em relação à utilização de 
SI/TI? 

Quantidade % 

Estágio I - Poucas pessoas usam o computador e somente para atender 
necessidades básicas da organização; 

1 25 

Estágio II - Muitas pessoas usam o computador sem gerenciamento e 
padronização de ferramentas de tecnologia; 

1 25 

Estágio III - Existe controle no uso dos hardwares e softwares com 
padronização e metodologias claras; 

1 25 

Estágio IV - Integração dos sistemas existentes, compartilhamento de dados 
e aplicações; 

1 25 

Total 4 100 
Fonte: Pinto (2008). 

1.1.4 Considerações sobre o Estudo 

A importância do setor de SI/TI dentro da nova organização e da sociedade é cada vez 

maior. Neste contexto, destacam-se quatros mudanças principais: a emergência e o 

fortalecimento de uma economia global; a transformação de economias e sociedades 

industriais em economias de serviços, baseadas no conhecimento e na informação; as 

mudanças do empreendimento empresarial; e, por último, o surgimento da empresa digital 

(STAIR, 2005; STAIR e REYNOLDS, 2002; CASTELLS, 2003; LAUDON e LAUDON, 

2004). 
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Diante da imensa importância que SI/TI demonstra para a sociedade, o estudo teve início 

baseando-se no pressuposto que o grupo pesquisado possuía características semelhantes às 

empresas que atravessavam uma evolução do estágio inicial da administração científica no 

que tange ao enfoque nos processos produtivos, revelado por Motta e Vasconcelos (2002). 

Essas organizações passaram para outro estágio, que se caracterizava pela busca mais aguçada 

por diferencial competitivo e maior facilidade de gestão através do uso de SI/TI.  

O pressuposto foi confirmado, dentro desse grupo, pois foi constatado que todas as 

empresas já possuíam meios satisfatórios para lidar com o processo produtivo. Foi a partir daí 

que elas buscaram melhorar a excelência na gestão. Esse fato também foi analisado a partir 

dos dados revelados pela pesquisa do SEBRAE (2007) que demonstrou que 25% das 

empresas já utilizavam sistemas computadorizados para auxiliar a sua produção.  

Todas as empresas consideraram que o aumento dos investimentos em SI/TI agregaria 

vantagem competitiva frente à concorrência. Foi constatado que, apesar de 75% das empresas 

pesquisadas apresentarem um nível de dependência alto em SI/TI e um nível de automação 

médio, nenhuma das empresas possuía uma metodologia para realizar planejamento 

estratégico de SI/TI (PINTO, 2008). Os resultados da pesquisa indicaram que essas empresas 

ainda não tinham conhecimento suficiente para analisar os benefícios que a exploração do 

potencial de SI/TI poderia trazer para o seu negócio. 

Por fim, os resultados do estudo revelaram alguns problemas críticos que precisam ser 

levados em consideração e tratados por este trabalho: 

• Falta de percepção do potencial que SI/TI pode trazer para o negócio; 

• Falta de investimentos anuais em SI/TI; 

• Poucos investimentos em terceirização; 

• Falta de critérios bem definidos para investimentos em SI/TI; 

• Falta de metodologia para planejamento estratégico de SI/TI; 

• Falta de maturidade em relação à SI/TI. 

1.2 Empresas Juniores 
1.2.1 Caracterização do Estudo 

Esse estudo conduzido entre agosto e dezembro de 2007, apresenta os resultados de uma 

pesquisa, em âmbito nacional, realizada junto a 33 empresas juniores brasileiras para avaliar o 
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nível de maturidade em gerenciamento de projetos (CARNEIRO, 2008). Essa avaliação 

baseou-se no modelo de maturidade MMGP (PRADO, 2008) e possibilitou identificar os 

principais problemas que as empresas deveriam tratar se quisessem continuar crescendo e 

aumentando a qualidade dos seus serviços.   

As empresas juniores foram selecionadas a partir da base fornecida pela Brasil Júnior, que 

representa a confederação nacional (BRASIL JÚNIOR, 2007): FEJECE (CE), FEJEPE (PE),  

UNIJr  (BA),  FEJEMG  (MG),  FEJESP  (SP),  Rio  Jr  (RJ), FEJEPAR  (PR),  FEJESC  

(SC),  CONCENTRO  (DF),  além  de  mais  dois estados  que  ainda  não  eram  

confederados, Paraíba  (PB)  e Sergipe  (SE), o que totalizou 11 estados. 

1.2.2 Abordagem da Avaliação 

A metodologia utilizada para a coleta dos dados necessários para embasar a realização da 

pesquisa concentrou-se fundamentalmente na aplicação do questionário setorial 

disponibilizado pelo modelo MMGP (PRADO, 2008).  

O modelo utiliza um questionário com 40 perguntas, onde o valor correspondente a cada 

uma das respostas deve ser somado e em seguida uma formula deve ser aplicada para 

representar o nível de maturidade alcançado pela empresa:  

AV (avaliação final) = (100 + somatório total de pontos das perguntas) / 100 

Os percentuais de aderência (20%, 20% a 60%, 60% a 90% e acima de 90%) podem ser 

calculados de acordo com os níveis de maturidade (1-5). Estes percentuais de aderência 

juntamente com a média que determina o nível de maturidade são utilizados para se 

estabelecer um plano de ação a ser cumprido objetivando atingir um nível mais elevado de 

maturidade. 

O modelo define um conceito para cada um dos cinco estágios de maturidade. Neste 

estudo os entrevistados receberam as definições de níveis de maturidade adaptadas do modelo 

MMGP (PRADO, 2005a; 2005b). Isso foi necessário para facilitar o entendimento por parte 

dos entrevistados. A seguir são apresentadas essas definições: 

• Nível 1 (Inicial): ainda não iniciaram a evolução; 

• Nível 2 (Conhecido): adquiriram bons conhecimentos em gestão de projetos; 

• Nível 3 (Padronizado): implantam e utilizam padrões, métodos, estruturas e sistemas; 

• Nível 4 (Gerenciado): aperfeiçoaram e dominam o processo; 



RT-02/2010 – ESTUDOS DE CASO EXPLORATÓRIOS 342 
 

MMPE-SI/TI (Gov) JOSÉ GILSON DE ALMEIDA TEIXEIRA FILHO 
 

• Nível 5 (Otimizado): atingiram o nível otimizado. 

1.2.3 Resultados da Avaliação 

Foram enviados 108 convites (via e-mail) para empresas juniores de 11 estados (BA, CE, 

DF, MG, PB, PR, PE, RJ, SC e SE) distribuídas entre 27 unidades da federação, 36 

instituições de ensino superior e 55 cursos de graduação distintos. Dos 108 convites foram 

coletados 35 questionários respondidos, dos quais somente 33 foram considerados válidos 

(CARNEIRO, 2008). 

A maturidade média das EJ’s brasileiras que responderam à pesquisa foi de 2,41. O valor 

situou-se muito próximo do que foi obtido na pesquisa sobre maturidade em gerenciamento 

de projetos realizada por Prado e Archibald (2006). Nessa pesquisa participaram 258 

empresas de quatro tipos de organizações: iniciativa privada, governo (administração direta), 

governo (administração indireta) e terceiro setor que alcançaram uma maturidade média de 

2,42. Essa comparação entre as duas pesquisas demonstrou que a maturidade de um país tem 

alguma estabilidade no tempo (PRADO, 2004). O valor médio (2,41) encontrado para as EJ’s 

apresentou a seguinte distribuição gráfica (ver Gráfico RT-02.1.2): 

 
Gráfico RT-02.1.2. Percentual por Nível de Maturidade. 

Fonte: Carneiro (2008). 

 O valor obtido para a maturidade das EJ’s brasileiras (2,41) foi considerado médio-baixo, 

mas mesmo assim, pôde ser visto positivamente para as EJ’s por conta do pouco tempo de 

criação do MEJ brasileiro, apenas duas décadas, e também o pouco tempo em que o assunto 

gerenciamento de projetos ganhou repercussão no Brasil.  

A região sudeste (2,68) apresentou o maior nível de maturidade entre as três regiões 

participantes, sendo seguido pelas regiões sul (2,32) e nordeste (2,14). O estado de Minas 

Gerais (2,75) foi que obteve o maior nível de maturidade, seguido pelo Rio de Janeiro (2,62), 

ambos representantes da região sudeste, o Paraná (2,45) veio em seguida representando a 
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região sul e por fim a Bahia (2,33), Pernambuco (2,31) e Paraíba (1,67) representando a 

região nordeste. Os níveis de maturidade mínimos, médios e máximos atingidos por 

localização geográfica estão representados na Tabela RT-02.1.9. 

Tabela RT-02.1.9. Níveis de Maturidade por Localização Geográfica. 
Localização 
Geográfica 

Nível de Maturidade 
Mínimo Médio Máximo 

BA 1,38 2,33 3,26 
MG 1,88 2,75 4,42 
PB 1,44 1,67 2,04 
PE 1,56 2,31 3,12 
PR 1,90 2,45 2,76 
RJ 2,00 2,62 3,34 

Fonte: Carneiro (2008). 

O estado de Minas Gerais, com o maior nível de maturidade, também apresentou a maior 

variação entre o nível mínimo e máximo, ou seja, demonstrou a maior heterogeneidade entre 

os níveis de maturidade. O estado da Paraíba assim como o do Paraná foram aqueles que 

apresentaram a menor variação entre os níveis mínimo e máximo, ou seja, demonstraram certa 

uniformidade no nível de maturidade. O estado da Bahia revelou a empresa júnior com o 

menor nível de maturidade entre todas as pesquisadas. 

Após uma analise por área de atuação, constatou-se que na média, comunicação social 

(2,84) foi a área que apontou o maior nível de maturidade seguida por engenharia (2,66), 

administração (2,60) e computação (1,72).  

A área de administração apresentou o maior nível de maturidade (4,42). Computação foi a 

área que apresentou o menor nível de maturidade (1,38), em contrapartida foi a área em que 

houve menor variância entre os níveis mínimo (1,38) e máximo (2,14), demonstrando a 

existência de certa homogeneidade no perfil dos respondentes (ver Tabela RT-02.1.10). 

Tabela RT-02.1.10. Níveis de Maturidade por Áreas de Atuação. 
Área de atuação Nível de maturidade 

Mínimo Médio Máximo 
Administração 1,90 2,60 4,42 
Computação 1,38 1,72 2,14 
Comunicação Social 2,32 2,84 3,60 
Engenharias 1,56 2,66 3,34 

Fonte: Carneiro (2008). 

A abrangência da pesquisa foi considerada relevante, uma vez que foi obtido um retorno 

de aproximadamente 30,5% diante da participação de 33 dentre as 108 empresas convidadas. 
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Quanto a regionalização foi obtida uma boa participação, pois contou com 8 dos 11 estados 

convidados (o que equivale a 72,7%). 

Fez falta o estado de São Paulo, conhecido como o estado que movimenta a economia 

brasileira e que tem o maior percentual do PIB nacional entre todos. Foram convidadas mais 

de 23 empresas juniores, mas somente 1 respondeu o questionário e ainda assim não serviu 

por estar fora do prazo de entrega (CARNEIRO, 2008). 

1.2.4 Considerações sobre o Estudo 

Este estudo pioneiro no Brasil revelou resultados importantíssimos para as EJ’s brasileiras 

e para o Movimento Empresa Júnior (MEJ) porque demonstrou o nível de maturidade em GP 

das EJ’s no país. 

A maturidade média (2,41) das EJ’s revelou que independentemente do tipo de 

organização, porte, área de atuação, entre outras características, diversas organizações ainda 

desconhecem as melhores práticas de GP, em grande parte, explicada pelos seguintes fatores: 

falta de uma cultura voltada ao assunto, falta de alinhamento estratégico do negócio com 

SI/TI e falta de apoio da alta administração (KERZNER, 2005). A maioria das empresas 

demonstrou a necessidade de treinamentos e capacitações para suas equipes em GP, além de 

apresentar falta de padrões, métodos, metodologias, estruturas organizacionais bem 

estabelecidas e uso de SI/TI de qualidade. 

Por fim, os resultados do estudo revelaram alguns problemas críticos que precisam ser 

levados em consideração e tratados por este trabalho: 

• Falta de conhecimento sobre as melhores práticas de GP, independente do tipo de 

organização, porte e área de atuação; 

• Falta de uma cultura voltada para GP; 

• Falta de alinhamento estratégico do negócio com SI/TI e apoio da alta administração; 

• Falta de treinamentos e capacitações para as equipes em GP; 

• Falta de padrões, métodos, metodologias e estruturas organizacionais bem 

estabelecidas. 

1.3 Porto Digital 
1.3.1 Caracterização do Estudo 
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Esse estudo conduzido entre agosto e dezembro de 2008, expõe os resultados da avaliação 

do nível de maturidade em gerenciamento de projetos de 5 empresas de TI (ver Quadro RT-

02.1.1), localizadas no Porto Digital em Recife-PE (FIGUEIRÔA, 2008). Foi utilizado o 

modelo OPM3 (PMI, 2003), até então nunca utilizado pelas empresas participantes do estudo, 

para realizar a avaliação da maturidade em GP e entender a relação de indicação das melhores 

práticas como forma de estimular a melhoria contínua. O modelo OPM3 persegue o 

aprimoramento não apenas de objetivos imediatos, como também procura o aprimoramento 

real dos processos organizacionais e busca conquistar resultados mais adequados e previsíveis 

para os projetos da organização (SOLER, 2005). 

Quadro RT-02.1.1. Empresas Participantes do Estudo. 
 Histórico Foco de Atuação 
Empresa “B” Os primeiros projetos da empresa foram desenvolvidos em março 

de 1991 e atualmente ela está presente em 22 estados brasileiros 
atendendo mais de 220 clientes. O seu diferencial está no 
acompanhamento dos serviços do cliente através de técnicos 
residentes. 

Consultoria, gestão e 
desenvolvimento de 
sistemas. 

Empresa “C” Atua há mais de 12 anos em âmbito nacional e internacional e 
interliga centros de inovação numa rede de conhecimento mundial. 
Já gerou mais de 900 empregos diretos, possui parcerias com 
diversas empresas de classe mundial (Motorola, Samsung, 
Siemens, Itautec) e já criou mais de 30 empreendimentos 
inovadores. É CMMI nível 3. 

Desenvolvimento de 
soluções em TI e 
incubação de 
empreendimentos 
inovadores. 

Empresa “J” No mercado desde janeiro de 2000, a empresa desenvolve 
produtos inovadores e busca conquistar os clientes investindo no 
design e visual dos projetos. Os funcionários trabalham num 
ambiente criativo onde a empresa alia conhecimento técnico ao 
prazer de fazer o que gosta. 

Desenvolvimento de 
jogos eletrônicos. 

Empresa “P” Fundada em 1972, dedica-se ao desenvolvimento de sistemas de 
gestão empresarial (ERP) e atua em diversas áreas. O Pirâmide é o 
seu principal produto e possui aproximadamente 400 clientes no 
Brasil entre os segmentos de saneamento, planos de saúde, 
hospitais, logística, shopping centers e construtoras. Possui 
certificação ISO 9001, MPS.Br (nível G) e está em processo de 
certificação CMMI. 

Desenvolvimento de 
sistemas ERP. 

Empresa “W” Fundada em julho de 2007, desenvolve projetos personalizados 
para seu público-alvo através de uma comunicação interativa 
focada em planejamento, desenvolvimento e gestão de projetos 
para a Internet. Dessa forma, cria soluções WEB simples para 
resolver as demandas do usuário final. 

Criação de websites e 
portais corporativos; 

Fonte: Teixeira Filho et al. (2009b). 

Diversos estudos já foram realizados no Brasil com o objetivo de avaliar a maturidade das 

organizações, como o estudo de Benchmarking em GP Brasil nos anos de 2006, 2007 e 2008 

(BERBEL, 2008). Neste caso específico, o foco dessa pesquisa foi avaliar somente as 

empresas do Porto Digital, considerado um dos principais pólos de tecnologia do país e um 

projeto inovador, resultado da implementação de políticas públicas em parceria com a 

iniciativa privada, universidades e órgãos de fomento (PORTO DIGITAL, 2008).  
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1.3.2 Abordagem da Avaliação 

O questionário do modelo OPM3 é composto por 151 perguntas com respostas do tipo 

Sim/Não e inclui três domínios de abrangência: Projetos, Programas e Portfólio (PMI, 2003). 

Para realização deste estudo foi utilizada uma versão adaptada do questionário fornecido pelo 

modelo OPM3 contendo apenas 70 perguntas referentes ao domínio de Projetos. O 

questionário foi traduzido para o português, disponibilizado na Internet e o link enviado 

através de um convite eletrônico para 82 empresas do Porto Digital, contendo um texto em 

explicativo.  Destas, apenas 5 responderam por completo o questionário e foram consideradas 

válidas para o aprofundamento do estudo (TEIXEIRA FILHO et al., 2009b). 

O software de avaliação oficial do modelo não foi disponibilizado pelo PMI para a análise 

das repostas, portanto o cálculo do nível de maturidade levou em consideração a existência 

dos processos relacionados somente ao domínio de projetos: Maturidade = Nº de Processos 

Existentes / Processos Domínio de Projetos. 

1.3.3 Resultados da Avaliação 

Após a aplicação do questionário, foi possível constatar as seguintes respostas para a 

maturidade no domínio de projetos (TEIXEIRA FILHO et al., 2009c):  

A Empresa “W” obteve o menor nível de maturidade no domínio de Projetos entre as 

empresas pesquisadas (30%). O baixo nível pode ser justificado pelo fato desta empresa ter 

sido criada apenas no ano de 2007, não tendo tempo suficiente para implementar as melhores 

práticas sugeridas pelo OPM3.  

A Empresa “B”, embora estivesse no mercado desde o início da década de 90, não 

implementou grande parte das práticas sugeridas pelo OPM3. Sua maturidade foi de 40% no 

domínio de Projetos.  

A Empresa “J” obteve 70% de maturidade no domínio de Projetos, o que pode ser 

considerado um bom índice. Esta boa avaliação se deve ao fato dela já utilizar algumas 

metodologias de desenvolvimento de software como Scrum e XP (eXtreme Programming). A 

utilização destas metodologias demonstra a preocupação que a empresa possui em definir 

processos para aumentar a eficiência e competitividade da organização. 

As Empresas “C” e “P” foram as que apresentaram os níveis mais elevados, 94,28% e 

82,85%, respectivamente. A excelente avaliação obtida pela Empresa “P” pode ser explicada 

pelo fato dela já ter adotado outros modelos de maturidade como o CMMI e o MPS Br. Já a 
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Empresa “C”, por se tratar de uma empresa CMMI nível 3 e referência em TI, foi a que 

apresentou o maior nível de maturidade entre as demais. A Tabela RT-02.1.11 apresenta um 

resumo do nível de maturidade no domínio de “Projetos” das empresas pesquisadas. 

Tabela RT-02.1.11. Nível de Maturidade no Domínio de “Projetos”. 
  Empresa 

“W” 
Empresa 
“B” 

Empresa 
“J” 

Empresa 
“P” 

Empresa 
“C” 

Nível de Maturidade no 
Domínio de Projetos 30% 40% 70% 82,85% 94,28% 

Fonte. Teixeira Filho et al. (2009b). 

Foi realizada uma análise da maturidade nos estágios de melhoria do processo 

(padronização, mensuração, controle e melhoria contínua). A avaliação identificou as práticas 

existentes sugeridas no diretório de melhores práticas do OPM3 (PMI, 2003). O diretório 

disponibiliza cerca de 600 melhores práticas que são reconhecidas mundialmente pela 

indústria. Estas práticas são categorizadas de acordo com os domínios e os estágios que elas 

abrangem e são identificadas com um código que varia entre 1000 e 7010. O Quadro RT-

02.1.2 apresenta como as melhores práticas estão divididas dentro do diretório. 

Quadro RT-02.1.2. Divisão do Diretório de Melhores Práticas do OPM3. 
Identificadores Domínio Estágio 
1000 – 1690 Projeto Padronização 
1700 – 2230 Projeto Mensuração 
2240 – 2620 Projeto Controle 
2630 – 3050 Projeto Melhoria Contínua 
3120 – 3580 Programa Padronização 
3590 – 3990 Programa Mensuração 
4000 – 4380 Programa Controle 
4390 – 4770 Programa Melhoria Contínua 
4780 – 5680 Portfólio Padronização 
5690 – 6190 Portfólio Mensuração 
6200 – 6580 Portfólio Controle 
6590 – 7010 Portfólio Melhoria Contínua 

Fonte: adaptado do OPM3 (PMI, 2003). 

Nesta pesquisa foram consideradas para efeito de análise apenas as melhores práticas do 

domínio de Projetos (1000-3050). Abaixo estão apresentadas as informações com a situação 

atual da empresa, o resultado da avaliação e as sugestões de melhoria (ver Quadro RT-02.1.3). 

Quadro RT-02.1.3. Situação Atual e Sugestões de Melhoria. 
Empresa Situação Atual e Sugestões de Melhoria para as Empresas do Porto Digital 
Empresa 
“W” 

Situação Atual: não realiza nenhuma das melhores práticas relacionadas em todos os estágios.  
Avaliação: 0% (em todos).  
Sugestão de Melhoria: implementar melhores práticas em todos os estágio para elevar o nível de 
maturidade. 

Empresa 
“B” 

Situação Atual: não realiza satisfatoriamente as melhores práticas relacionadas a todos os estágios.  
Avaliação: 12,5% (em todos).  
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Sugestão de Melhoria: implementar práticas relacionadas aos processos de Iniciação, Controle e 
Encerramento do PMBOK.  

Empresa 
“J” 

Situação Atual: não realiza satisfatoriamente as práticas relacionadas ao estágio de padronização e 
mensuração, já nos outros estágios atingiu um nível satisfatório.  
Avaliação: 37,5% (padronização), 75% (mensuração), 100% (controle), 100% (melhoria contínua). 
Sugestão de Melhoria: implementar práticas relacionadas aos processos de Iniciação e 
Planejamento do PMBOK no estágio de padronização e iniciação no estágio de controle, nos 
demais estágios as práticas estão implantadas. 

Empresa 
“P” 

Situação Atual: foi constatado que as melhores práticas do grupo de processos de Encerramento 
não foram implantadas.  
Avaliação: 87,5%. 
Sugestão de Melhoria: implementar as práticas relacionadas ao processo de Encerramento do 
PMBOK. 

Empresa 
“C” 

Situação Atual: foram implementadas todas as melhores práticas para todos os estágios.  
Avaliação: 100%. 
Sugestão de Melhoria: buscar avaliar o nível de programa e portfólio da organização. 

Fonte. Figueirôa (2008). 

1.3.4 Considerações sobre o Estudo 

O Porto Digital é um pólo de TIC fruto das parcerias públicas, privadas, universidades e 

órgãos de fomento. Tendo em vista que é um parque tecnológico de grande destaque no Brasil 

foi considerado como a melhor opção para a realização do estudo (FIGUEIRÔA, 2008). 

Os resultados demonstraram que mesmo as empresas que trabalhavam com alta 

tecnologia ainda não estavam totalmente alinhadas as melhores práticas de gerenciamento de 

projetos. O desafio para essas empresas é buscar treinamento para equipe, apoio da alta 

administração e consultoria. As empresas com menor nível de maturidade precisam elaborar 

um planejamento com estratégias e metas bem definidas e alinhadas com a realidade da 

organização para avançar gradativamente em seus níveis de maturidade (TEIXEIRA FILHO 

et al., 2009c). 

Por fim, os resultados do estudo revelaram alguns problemas críticos que precisam ser 

levados em consideração e tratados por este trabalho: 

• Falta de alinhamento e conhecimento das melhores práticas de GP, mesmo sendo 

empresas de alta tecnologia; 

• Falta de utilização de modelos/metodologias; 

• Falta de treinamento para equipe; 

• Falta de apoio da alta administração, de consultoria e apoio especializado, 

principalmente para planejamento das estratégias, objetivos, indicadores e metas 

alinhadas a realidade da organização. 
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1.4 Empresas de Natureza Jurídica Distinta 
1.4.1 Caracterização do Estudo 

Este estudo conduzido entre fevereiro e junho de 2009, apresenta os resultados de uma 

pesquisa realizada em 3 organizações pernambucanas de grande porte, juridicamente distintas 

e de segmentos diferentes (BENNICASA, 2009). Além da aplicação do modelo OPM3 (PMI, 

2003) que identificou os níveis de maturidade em gerenciamento de projetos, o trabalho 

analisou como o comportamento organizacional poderia influenciar esses resultados 

(BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 2009a). A amostra foi selecionada por conveniência 

visando obter empresas juridicamente distintas (ver Quadro RT-02.1.4), para observar se a 

distinção influenciaria nos resultados. 

Quadro RT-02.1.4. Quadro Comparativo das Organizações. 
 Organização X Organização Y Organização Z 
Distinção jurídica Empresa Privada Órgão Público  Sociedade de Economia 

Mista 
Ramo de atividade Soluções de TI Sistema Eleitoral de 

Pernambuco  
Engenharia 

Subsistema participante Gerência de Softwares 
Corporativos 

Secretaria de Tecnologia 
da Informação 

Unidade de Projetos 

Respondente  Superintendente e 
Gerente de Projetos 

Secretário de TI Coordenadora da 
Unidade 

Fonte: Bennicasa e Teixeira Filho (2009a). 

1.4.2 Abordagem da Avaliação 

Os dados foram coletados de Fevereiro a Abril de 2009 utilizando o questionário proposto 

pelo modelo OPM3 e logo em seguida foram analisados através de uma ferramenta de apoio. 

A partir dos resultados encontrados foi realizada uma entrevista não-estruturada para que 

fossem elaborados comentários baseados no referencial teórico e no comportamento de cada 

organização para compará-las entre si.  

A entrevista não-estruturada foi escolhida, pois o entrevistado tem maior liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada e em geral as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversa mais informal 

(MARCONI e LAKATOS, 2002). 

1.4.3 Resultados da Avaliação 

O OPM3 define que o índice de maturidade (continuum) é definido pelo percentual das 

melhores práticas existentes na organização. O OPM3 defende que se a organização atingir 

um índice de maturidade (continuum) inferior a 20%, as melhores práticas devem ser 
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revisadas, começando pelo domínio de Projetos, para que, posteriormente, sejam planejadas 

as melhorias. Desta forma o OPM3 considera que a organização ainda não atingiu a 

maturidade (PMI, 2003). 

Após a avaliação realizada nas 3 organizações foram observados, analisados e gerados os 

gráficos para o índice de maturidade (continuum) de cada organização, o percentual de 

melhores práticas por domínios de abrangência (PPP) e por estágios de maturidade (SMCI), 

ver Gráfico RT-02.1.3 e foi realizada uma análise descritiva e comparativa (BENNICASA e 

TEIXEIRA FILHO, 2009b). 

 
Gráfico RT-02.1.3. Gráfico do Continuum, PPP, SMCI das 3 organizações. 

Fonte: Bennicasa e Teixeira Filho (2009b). 

Numa análise descritiva observou-se que na organização X, a gerência de softwares 

corporativos não possuía uma metodologia única, sua estrutura organizacional não 

contemplava o gerenciamento de Projetos, não utilizava software para este fim e não possuía 

profissionais certificados na área. O respondente alegou que já fez curso na área, um 

indicador de que sua importância estava começando a ser reconhecida pela organização. Com 

base nos resultados apresentados, conclui-se que a organização X ainda encontrava-se na fase 

embrionária de gerenciamento de Projetos (KERZNER, 2006a). Infelizmente essa fase pode 

durar meses ou até mesmo anos. Antes da implantação de qualquer melhor prática, é preciso 

obter um apoio visível da alta administração, para que os outros gerentes também aceitem a 

idéia. Ao envolver e comprometer todos os interessados, a organização pode conseguir 

elaborar uma metodologia única, selecionar um software de GP e, posteriormente, atingir 

níveis mais altos de maturidade. Tarefas que parecem até simples de serem realizadas, mas na 

prática apresentam uma enorme complexidade (BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 2009c). 
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Na organização Y, a secretaria de TI apresentou um continumm abaixo de 20%, o que 

significa para o modelo OPM3, que esta organização ainda não atingiu a maturidade. 

Buscando informações sobre o gerenciamento de Projetos na organização Y foi constatado 

que ela estava em processo de desenvolvimento de uma metodologia única, iniciado após 

solicitação da alta administração. A secretaria ainda não possuía escritório de projetos (PMO) 

e profissionais certificados. Segundo informações fornecidas pelo Secretário, a estrutura 

organizacional era do tipo funcional, mas após a implantação da metodologia seria adaptada 

para ter um percentual da estrutura projetizada. Como o desenvolvimento da metodologia 

estava sendo realizado no decorrer do estudo, a organização informou posteriormente que a 

conclusão dos templates (padrões de projeto) para declaração de escopo, o relatório de 

aceitação, o documento de solicitação de mudança de escopo e do registro de lições 

aprendidas estava sendo elaborado. A preocupação com o registro de lições aprendidas já 

sinaliza um pequeno amadurecimento da organização, porque já possibilita evitar repetir os 

mesmos erros do passado (BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 2009c). 

Na organização Z, o continuum da unidade de projetos só superou em 2% o limite 

estabelecido pelo OPM3 para alcançar a maturidade. Em decorrência da organização já ter 

utilizado uma metodologia única por um bom tempo (três anos), o resultado não foi tão 

satisfatório. Sua estrutura organizacional era funcional, dificultando o desempenho dos 

projetos. A unidade de projetos não possuía profissionais certificados, utilizava software de 

gerenciamento de projetos, mas não possuía escritório de projetos (PMO) implantado. Houve 

uma tentativa de implantação de um PMO, mas a alta administração não apoiou, seu valor foi 

questionado e os funcionários resistiram à mudança. Normalmente utilizava-se o 

conhecimento desestruturado dos especialistas e terminava que os projetos eram executados 

de maneira não uniforme. Apesar da organização ter alcançado a maturidade, se não houver 

uma conscientização e apoio de toda a organização, ela continuará na inércia e não evoluirá 

em relação à maturidade de gerenciamento de projetos (BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 

2009c). 

Numa análise comparativa, os resultados demonstraram que a gerência de softwares 

corporativos da organização X, apesar de ter obtido um menor continuum, alcançou níveis 

maiores (Programa, Controle, Melhoria Contínua) que as outras empresas. E a unidade de 

projetos da organização Z obteve maiores valores no continuum, em Projetos, Padronização e 

Mensuração. As organizações, apesar de serem de segmentos diferentes, apresentaram índices 

semelhantes em alguns domínios, mas não necessariamente relacionados às mesmas melhores 
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práticas. A secretaria de TI da organização Y e a unidade de projetos da organização Z 

atingiram o mesmo índice de Programa. As três organizações não apresentaram índices para 

as dimensões do domínio de Portfólio (BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 2009c). 

Percebeu-se que há certas dificuldades em aumentar o nível de maturidade organizacional, 

pois normalmente a implantação de novas práticas resultam em mudanças. Qualquer 

organização, quando se depara com alguma mudança, pode apresentar resistências, tanto pelo 

lado dos funcionários, quanto pelo próprio ambiente organizacional (BENNICASA, 2009). 

Robbins (1999), em seu livro sobre comportamento organizacional, defende que as 

organizações são, por natureza, conservadoras, pois resistem naturalmente à mudança. Órgãos 

do governo querem continuar fazendo o que fazem há anos, independentemente da 

necessidade de seus serviços mudarem ou permanecerem do mesmo jeito. Claro que não se 

pode generalizar, mas a maioria das empresas, públicas ou não, parecem altamente resistentes 

à mudança. 

Para Robbins (1999) existem seis fontes principais de resistência à mudança 

organizacional. Neste estudo foram utilizadas essas fontes de resistência para analisar o 

comportamento das organizações em relação à maturidade em gerenciamento de projetos: 

• Inércia estrutural: a organização tem mecanismos embutidos para produzir 

estabilidade. Por exemplo, após processo de seleção, treinamento e outras técnicas 

reforçam as habilidades específicas e a formalização descreve os cargos, regras e 

procedimentos. Quando uma organização é confrontada com uma mudança (por 

exemplo: implantação de novas melhores práticas), essa inércia estrutural atua como 

contrapeso para manter a estabilidade. Essa força não atuou tanto na secretaria de TI 

da organização Y, porque após a solicitação da alta administração (um dos grandes 

impulsionadores à mudança), os funcionários passaram a exercer novas atribuições. 

• Foco limitado de mudança: as organizações são formadas por vários subsistemas. 

Não se consegue mudar uns sem afetar os outros. Assim, mudanças num subsistema 

tendem a ser anuladas por um sistema maior. Para a gerência de softwares corporativos 

da organização X e a unidade de projetos da organização Z, implantar novas melhores 

práticas pode influenciar outros subsistemas, se a organização como um todo não 

apoiar, as melhorias não serão aplicadas. No caso da secretaria de TI da organização 

Y, já foi prevista a adoção da metodologia para as outras cinco secretarias do órgão. 
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• Inércia em grupo: mesmo que indivíduos queiram mudar seu comportamento, as 

normas do grupo podem atuar como uma restrição. Isso foi percebido na tentativa sem 

sucesso da implantação do escritório de projetos (PMO) na unidade de projetos da 

organização Z, a não aceitação pelo grupo, não efetivou o processo. O 

desenvolvimento da metodologia da secretaria de TI da organização Y só foi possível 

porque os funcionários aceitaram. Da mesma forma, se apenas algumas pessoas da 

gerência de softwares corporativos da organização X despertarem para adoção de uma 

metodologia única, só acontecerá com o apoio da maioria. 

• Ameaça à especialidade: mudanças em padrões organizacionais podem afetar a 

perícia de grupos especializados. Na gerência de softwares corporativos da 

organização X e na unidade de projetos da organização Z as práticas de GP estavam 

restritas à especialistas descentralizados, a disseminação dessas práticas pode gerar 

resistência por parte dos gerentes de projetos por acharem que suas habilidades 

específicas podem estar ameaçadas. No caso da secretaria de TI da organização Y, o 

gerenciamento de projetos foi adotado recentemente, então, antes disso, não existiam 

gerentes de projetos para sentir que suas habilidades estavam sendo ameaçadas. 

• Ameaça às relações de poder estabelecidas: qualquer redistribuição de autoridade 

para tomada de decisão pode ameaçar relações de poder estabelecidas na organização. 

O gerente do PMO tem autoridade na organização, essa foi uma das causas para a não 

aceitação do PMO na unidade de projetos da organização Z. O gerente de projetos em 

si também possui autoridade, principalmente, quando se aproxima de uma estrutura 

organizacional projetizada, como acontecia na secretaria de TI da organização Y. Já a 

gerência de softwares corporativos da organização X alegou não apresentar uma 

estrutura que contemple GP, essa força pode estar atuando na organização. 

• Ameaça a alocações de recursos estabelecidas: os grupos que controlam os recursos 

mensuráveis geralmente vêem a mudança como uma ameaça. Essa pode ter sido uma 

das resistências à implantação do PMO na unidade de projetos da organização Z, pois 

a princípio o escritório não gerava renda, mas necessitava de investimentos. A 

secretaria de TI da organização Y e a gerência de softwares corporativos da 

organização X, se, posteriormente, vierem a tentar implantar um PMO, poderão 

também se deparar com essa resistência. O mesmo se aplica ao fornecimento de 

treinamento em GP, que é essencial, mas acarreta mais custos e os grupos que os 

controlam podem demonstrar resistência. 
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Observou-se que as forças atuaram de forma diferente em cada organização e isso pode 

dificultar o trabalho de adoção das melhores práticas, portanto esses fatores merecem ser 

considerados e discutidos no processo de implantação de melhorias (BENNICASA e 

TEIXEIRA FILHO, 2009c). 

1.4.4 Considerações sobre o Estudo 

Ao contrário do que se possa imaginar, trabalhar com o OPM3 vai além de um método 

automático para identificação de melhores práticas. É necessário o entendimento da situação 

atual (em gerenciamento de projetos) e da situação após uma avaliação na organização, pois 

dessa forma pode-se observar o comportamento em relação ao impacto das mudanças 

propostas pela adoção de novas práticas (BENNICASA, 2009).  

O paradigma de que toda organização pública é acomodada e resistente a mudanças já foi 

quebrado. A organização Y, apesar revelar um índice intermediário, apresentou-se numa 

posição mais favorável para elevar a maturidade, inclusive em seus aspectos 

comportamentais.  É a única das três avaliadas que busca o crescimento e a evolução em 

gestão de projetos, pois as organizações X e a Z encontram-se na inércia e com fontes de 

resistência a mudança bem visíveis (BENNICASA e TEIXEIRA FILHO, 2009b). 

Por fim, os resultados do estudo revelaram alguns problemas críticos que precisam ser 

levados em consideração e tratados por este trabalho: 

• Falta de atitudes para sair da inércia organizacional (treinamentos); 

• Falta de comprometimento e apoio da alta administração; 

• Falta de cultura organizacional (grande resistência a mudanças); 

• Falta de iniciativas para trabalhar com programas e principalmente com portfólios; 

• Falta de utilização de ferramentas de GP; 

• Falta de padronização (metodologia), mensuração (indicadores), controle (registro de 

lições aprendidas) e melhoria contínua nos projetos; 

• Falta de acompanhamento efetivo de um PMO e baixa maturidade em GP. 

1.5 Prefeituras Municipais 
1.5.1 Caracterização do Estudo 

Este estudo conduzido entre fevereiro e junho de 2009, apresenta os resultados de uma 

pesquisa que teve como objetivo avaliar o nível de maturidade das 3 prefeituras mais 
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representativas do pólo de confecções do agreste: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama (COSTA, 2009a).  

O pólo de confecções do agreste recebe a denominação do ministério de desenvolvimento, 

indústria e comércio exterior de arranjo produtivo local (APL) de confecções do agreste. 

Segundo o SEBRAE (2003), este APL é representado pelas cidades de Caruaru, Santa Cruz 

do Capibaribe, Toritama, acrescidas de mais 23 municípios ao seu redor que exportam sua 

produção para todo o Brasil, além de alguns países da América Latina. 

1.5.2 Abordagem da Avaliação 

Para avaliar a maturidade das organizações, utilizou-se o questionário setorial fornecido 

pelo modelo MMGP (PRADO, 2008). Esse questionário é baseado em quarenta questões 

divididas em quatro grupos de dez perguntas, onde cada grupo faz referência a um 

determinado nível de maturidade, complementares entre si.  

As perguntas são compostas de cinco alternativas para resposta, e uma minoria com duas 

alternativas. Cada pergunta possui alternativas A, B, C, D e E, e somam, respectivamente, 10, 

7, 4, 2 e 0 pontos. Agregando o valor correlativo de perguntas e respostas, deve-se aplicar 

uma fórmula para então apontar o valor numérico referente ao nível de maturidade alcançado: 

Avaliação Final = (100 + somatório total de pontos das perguntas) / 100 

1.5.3 Resultados da Avaliação 

Foram definidas categorias para apresentar os resultados da avaliação, conforme 

demonstrado a seguir: 

Por tipo de organização: 100% das organizações participantes do estudo foram 

enquadradas na categoria de governo administração direta (PRADO e ARCHIBALD, 2009). 

Localização geográfica: As prefeituras estão localizadas em duas das três mesorregiões 

do agreste de pernambucano. Caruaru situa-se no agreste central, a 130 km da capital 

estadual, numa área formada por 26 municípios, sendo o município mais populoso da 

mesorregião, com 289.086 habitantes. Santa Cruz do Capibaribe e Toritama situam-se a 

respectivamente a 190 e 170 km da capital estadual, na mesorregião setentrional que possui 

19 municípios (IBGE, 2007). 

Categoria de projetos e áreas de atuação: As três prefeituras possuem praticamente a 

mesma área de atuação, sendo saúde e educação as áreas mais enfatizadas. 
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Estrutura organizacional: Caruaru apresenta a estrutura organizacional mais complexa. 

Mesmo assim não possui uma secretaria ou departamento de projetos. A secretaria de 

educação possui várias diretorias, e entre elas, a diretoria de ciência e tecnologia, cujo diretor 

responde pelos projetos. Abaixo do diretor, encontram-se várias gerências que respondem 

pelos projetos na sua área. Santa Cruz do Capibaribe apresenta a estrutura organizacional 

mais simples entre as três prefeituras. Apesar de existir uma sala chamada de departamento de 

programas e projetos, não existe um diretor no cargo ou gerente, somente um assessor do 

prefeito que responde pelos projetos. Na sala também estão presentes duas assistentes 

administravas. Toritama, a menor cidade entre as pesquisadas possui também uma secretaria 

que responde pelos projetos. E nela, existe um cargo de diretor de projetos. Abaixo do diretor 

seis membros da equipe trabalham nos projetos da prefeitura. A Figura RT-02.1.1 apresenta a 

estrutura organizacional das três prefeituras. 

 
Figura RT-02.1.1. Estrutura Organizacional das 3 Prefeituras. 

Fonte: Costa (2009a). 

Análise da maturidade global: A prefeitura de Caruaru obteve a maior maturidade entre 

as prefeituras. A avaliação final foi de 2,27, número muito aproximado da maturidade dos 

governos de administração direta revelados pela pesquisa de Prado e Archibald (2009) sobre 

maturidade em GP. Santa Cruz do Capibaribe ficou em segundo, com maturidade de 1,96. 

Bem próximo deste resultado, Toritama apresentou maturidade de 1,82 (ver Tabela RT-

02.1.12). 

Tabela RT-02.1.12. Comparação das Prefeituras com a Média do Brasil. 
Maturidade das Prefeituras Maturidade Média no Brasil 

Caruaru Santa Cruz Toritama Média das 
Prefeituras 

2005 2006 2008 

2,27 1,96 1,82 2,02 2,44 2,42 2,66 
Fonte: Costa (2009a). 
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Analisando a pesquisa de Prado e Archibald (2009), foi possível verificar que existe uma 

sensível diferença entre organizações privadas e públicas. Quando se compara a maturidade 

das prefeituras com o governo (administração direta), percebe-se uma maior proximidade dos 

valores com os resultados obtidos no estudo (ver Tabela RT-02.1.13). 

Tabela RT-02.1.13. Comparação das Prefeituras com a Média do Brasil. 
Maturidade das Prefeituras Maturidade Média por Tipo de Organização 

Caruaru Santa Cruz Toritama Organização 
Privada 

Governo 
Administração 

Direta 

Governo 
Administração 

Indireta 

Terceiro Setor 

2,27 1,96 1,82 2,73 2,33 2,40 2,66 
Fonte: Costa (2009a). 

 Análise da Maturidade entre as Prefeituras:  

• Com relação ao nível 2 – Conhecido: as três prefeituras obtiveram praticamente as 

mesmas aderências, demonstrando uma boa aceitação a respeito do assunto 

gerenciamento de projetos por parte da alta administração e dos gerentes. No entanto, 

os clientes ainda desconhecem o assunto ou existe algum receio por parte dos gerentes, 

quanto ao uso desses assuntos. Os gerentes possuem nível de conhecimento técnico e 

as prefeituras estimulam a participação em treinamentos e capacitações fora da 

organização. Treinamentos internos não ocorrem com tanta freqüência. Com relação 

ao conteúdo dos treinamentos, não incluem materiais que abordam o conteúdo do 

PMBOK (PMI, 2004). Por fim, treinamentos com softwares para gerenciamento de 

cronograma (tempo) são inexistentes nas três prefeituras. 

• Com relação ao nível 3 – Padronizado: a prefeitura de Caruaru obteve a maior 

aderência neste nível e apresentou-se com uma metodologia mais padronizada quando 

comparada às demais. Foram percebidos esforços da prefeitura de Santa Cruz do 

Capibaribe na adoção destes padrões e na informatização da metodologia. Com relação 

ao planejamento de novos projetos baseados em um plano de projeto, a prefeitura de 

Toritama não obteve o resultado esperado. Quanto à estrutura organizacional, ambas 

as prefeituras possuem estrutura matricial ou departamental. As três prefeituras não 

possuem um escritório de projetos (PMO). As reuniões de acompanhamento dos 

projetos entre gerente e equipe foram consideradas satisfatórias. O planejamento 

técnico dos projetos ainda se desenvolve de forma incipiente.                                   

• Com relação ao nível 4 – Gerenciado: a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe 

apresentou a maior aderência, principalmente no tocante a verificação de anomalias 
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nas tarefas e identificação das causas de fracasso. Ela vem implantando contramedidas 

para evitar que estas ações se repitam. Em nenhuma das prefeituras existe um banco de 

dados para coletar as informações a respeito de projetos já encerrados (registro do 

histórico de projetos). Há pouca comunicação entre os departamentos. Não existe 

bonificação por bom desempenho nos projetos em nenhuma das prefeituras e 

treinamento formal para os gerentes, no entanto, há um bom relacionamento entre 

gerente e equipe de projetos nas três prefeituras. Também é inexiste em todas elas o 

estímulo a certificação em gerenciamento de projetos (PMP – project management 

professional). Quanto à realização de projetos alinhados ao planejamento estratégico, 

existe poucas iniciativas dos departamentos e secretarias. 

• Com relação ao nível 5 – Otimizado: a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe apenas 

respondeu positivamente sobre o mapeamento das causas de fracasso dos projetos. Ela 

comentou que desenvolve ações para corrigir erros nos projetos, mas simplesmente 

para que não ocorram em novos projetos, não ficou evidente a formalização para um 

registro de lições aprendidas. A prefeitura de Toritama respondeu positivamente a este 

nível, acrescentando o bom desempenho dos gerentes em negociação, liderança e 

motivação. A prefeitura de Caruaru respondeu positivamente e ainda comentou que o 

assunto gerenciamento de projetos é visto como algo natural há algum tempo e que 

normalmente os projetos ocorrem com rapidez e eficiência, gerando alto nível de 

sucesso. 

Com relação à aderência nas dimensões, a prefeitura de Caruaru obteve aderência média 

de 28,8% e Santa Cruz do Capibaribe 22,5%, consideradas como aderências regulares, pois 

ambas conseguiram atingir valores superiores a 20%. Por outro lado, Toritama atingiu 

aderência média de 16,7%, valor inferior a 20%, sendo considerada como aderência nula ou 

fraca (COSTA, 2009a). 

Propostas de melhorias: Propostas de melhorias para as prefeituras no nível 1: Como 

nenhuma medida de GP foi percebida neste nível, a aceitação do assunto, por parte da alta 

administração se faz necessária, bem como para os gerentes. Como existe pouco 

conhecimento e iniciativas isoladas por parte de alguns funcionários, deve-se estimular 

iniciativas voltadas a padronização dos processos. Esta padronização se torna necessária neste 

nível para facilitar as etapas do ciclo de vida dos projetos. A aceitação também por parte 

daqueles que possuem envolvimento (stakeholders) com os resultados do serviço ou produto 

deve ser estimulada (PRADO, 1999). Treinamentos internos e externos devem ser realizados 
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com foco em abordagens metodológicas e ferramentas (softwares) de apoio. Esses 

treinamentos devem ocorrer com freqüência e regularidade e como sugestão podem iniciar 

abordando os grupos de processos e as áreas de conhecimento do PMBOK (PMI, 2004). 

A partir dos resultados do estudo ficou evidente que todas as prefeituras ainda não 

aderiram às melhores práticas de GP. Como sugestão, as prefeituras deveriam criar estruturas 

organizacionais para beneficiar o trabalho dos gerentes de projetos, de forma a manter o 

controle e equilíbrio sobre os recursos de custo e pessoal. Dessa forma, as respostas poderiam 

ser fornecidas mais rapidamente, principalmente diante das inúmeras mudanças e conflitos 

que ocorrem nos projetos. 

As prefeituras deveriam estabelecer um escritório de projetos (PMO) para aperfeiçoar o 

uso dos recursos organizacionais e compartilhá-los entre todos os projetos. Esse escritório 

também seria responsável por definir os padrões de projeto (templates) e auxiliar as equipes 

tecnicamente (VARGAS, 2008). Com a implantação do PMO, espera-se que as prefeituras 

utilizem um ambiente informatizado para auxiliar no planejamento, monitoramento e controle 

dos projetos. Em outro momento, as prefeituras poderiam se preocupar em criar um banco de 

dados de lições aprendidas que fosse atualizado periodicamente e continuamente pelos 

gerentes e pela equipe de projetos. 

1.5.4 Considerações sobre o Estudo 

Através da pesquisa Benchmarking Brasil (PMI, 2008b) e da pesquisa de Prado e 

Archibald (2009) observou-se que o gerenciamento por projetos é uma realidade cada vez 

mais adotada nas organizações brasileiras, principalmente as governamentais.  

O modelo de maturidade MMGP serviu para avaliar o nível de maturidade organizacional 

das prefeituras de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. O valor médio (2,02) obtido 

a partir da avaliação da maturidade das 3 prefeituras deve ser considerado satisfatório quando 

comparado a média nacional observada em 2008 (2,66) e quando comparado ao tipo de 

organização governo de administração direta (2,33).  

Existem vários fatores influenciadores que podem impactar na maturidade. Com relação à 

estrutura organizacional, as três prefeituras adotavam uma estrutura funcional, que 

proporciona mais facilidade para controlar os orçamentos e custos, porém a responsabilidade 

por parte de quem trabalha nos projetos não é bem definida e gera conflitos de interesse entre 

os departamentos, o que pode influenciar bastante a gestão dos projetos (COSTA, 2009a).  
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Para Vargas (2008), o sucesso de uma administração pública depende basicamente do 

sucesso na implementação de seus projetos, por isso essas organizações precisam investir 

cada vez mais no gerenciamento de projetos. 

Por fim, os resultados do estudo revelaram alguns problemas críticos que precisam ser 

levados em consideração e tratados por este trabalho: 

• Falta de estímulo para treinamentos internos e certificação; 

• Falta de padrões, processos e metodologias informatizadas; 

• Falta de qualidade na elaboração dos projetos; 

• Falta de estruturas organizacionais adequadas e falta de um comitê diretivo; 

• Falta de um banco de dados de projetos e lições aprendidas; 

• Falta de comunicação e integração entre os departamentos e stakeholders; 

• Falta de um sistema de recompensas pelo sucesso dos projetos. 
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DISCUSSÃO 

Todos os trabalhos relatados na revisão sistemática (ver Apêndice A) contribuíram para a 

definição do MMPE-SI/TI (Gov) – Modelo de Maturidade para Planejamento Estratégico de 

SI/TI direcionado às Organizações Governamentais Brasileiras baseado em Melhores Práticas 

(TEIXEIRA FILHO, 2010). 

Foram apresentados neste Relatório Técnico 01/2010 os estudos exploratórios sobre SI/TI, 

incluindo planejamento estratégico de SI/TI, propostas e sugestões de métodos, metodologias 

e modelos que serviram de base para definição do modelo MMPE-SI/TI e do conjunto de 

melhores práticas, disponíveis na tese. Também foram apresentados estudos exploratórios 

sobre maturidade em gerenciamento de projetos, incluindo relato de trabalhos desenvolvidos 

na área e que serviram de base para definição das melhores práticas do modelo (TEIXEIRA 

FILHO, 2010). 

Esses estudos exploratórios permitiram observar e analisar a evolução dos trabalhos 

publicados na área nos últimos anos. Os estudos considerados mais relevantes para este 

trabalho foram publicados entre os anos de 1979 e 2009. Os anos de 2005, 2007 e 2008 

apresentaram a maior quantidade de estudos relevantes para definição do modelo.  

Já no Relatório Técnico 02/2010 foram apresentados cinco estudos de caso, são eles:  

O estudo junto ao Pólo de Confecções da Moda (agosto a dezembro de 2008) retratou o 

perfil das empresas da região em relação a utilização dos principais aspectos de SI/TI como 

planejamento estratégico de SI/TI, metodologias, investimento e disponibilidade de 

informações (PINTO, 2008).  

O estudo sobre Empresas Juniores (agosto a dezembro de 2007) revelou aspectos 

interessantes que evidenciaram que independente do tipo da organização, porte, área de 

atuação, entre outras características, diversas organizações ainda desconhecem e não adotam 

melhores práticas, sendo boa parte, por falta de uma cultura direcionada ao assunto 

(CARNEIRO, 2008).  

O estudo junto ao Porto Digital (agosto a dezembro de 2008) demonstrou que mesmo 

empresas de alta tecnologia ainda não estão totalmente alinhadas as melhores práticas 

mundiais de gerenciamento de projetos (FIGUEIRÔA, 2008).  
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O estudo com Empresas de Natureza Jurídica Distintas (fevereiro a junho de 2009) 

retratou que o paradigma de que toda organização pública é acomodada e resistente a 

mudanças já foi quebrado. As organizações estão num cenário mais favorável e em busca da 

melhoria do nível de maturidade organizacional, inclusive em seus aspectos comportamentais. 

Notou-se que o porte (tamanho) não é essencial para se ter um alto nível de maturidade, 

existem fontes de resistência à mudança organizacional que influenciam bastante no dia a dia 

das organizações e algumas atuam de forma diferente em cada organização, podendo 

dificultar a adoção das melhores práticas (BENNICASA, 2009).  

O estudo sobre as Prefeituras Municipais (fevereiro a junho de 2009) envolveu as três 

principais prefeituras do Pólo de Confecções do Agreste e observou que em sua maioria essas 

organizações públicas carecem de um escritório de projetos (PMO), de softwares destinados 

exclusivamente ao gerenciamento de projetos e um banco de dados para armazenar e 

compartilhar as lições aprendidas. Essas organizações precisam buscar a melhoria quanto a 

capacitação para a equipe, apoio da alta administração, envolvimento dos stakeholders, 

atendimento aos objetivo estratégicos e pleno atendimento às necessidades dos clientes 

(COSTA, 2009a). 

No geral, observou-se que as dificuldades e os desafios enfrentados por boa parte dessas 

organizações citadas nos estudos, se assemelha bastante a realidade vivenciada por outras 

organizações brasileiras que estão buscando melhorar a maturidade em gerenciamento de 

projetos e em planejamento estratégico de SI/TI para atender cada vez mais as exigências 

impostas pelo governo e pela sociedade que aclamam por produtos e serviços eficientes e de 

qualidade. 
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