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IMPLANTANDO GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM EMPRESAS DE TI, EM 

ESTÁGIOS INICIAIS DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL  

 

RESUMO 

Diante de uma configuração empresarial, caracterizada por organizações que 

se encontram em estágios iniciais de maturidade organizacional, e diante de um 

conjunto de técnicas, modelos e guidelines para suportar a gerência de projetos, 

onde um grande número de sub-processos, em certos momentos, não se aplicam a 

qualquer tipo de organização, este trabalho de pesquisa busca compreender qual a 

estratégia adequada para implantar gerenciamento de projetos, em empresas de TI, 

em estágios iniciais de maturidade organizacional. Para tanto, foi realizado um 

estudo de múltiplos casos, de caráter instrumental, e de natureza qualitativa, onde 

os dados a serem analisados foram coletados através de um questionário auto-

aplicável, destinado aos gerentes de projetos das empresas selecionadas. Como 

principais resultados, foram obtidos os condicionantes que influenciaram 

positivamente e negativamente no processo de implantação de gerenciamento de 

projetos. Em seguida, foi elaborado um conjunto estruturado de diretrizes 

estratégicas que visa auxiliar as empresas que se encontram nos estágios de 

existência e sobrevivência, conforme o modelo de Churchill e Lewis, no processo de 

implantação de gerenciamento de projetos, de acordo com o Guia PMBOK. Com 

base nos resultados obtidos, foi concluído que as empresas de TI nos estágios de 

existência e sobrevivência possuem necessidades específicas no processo de 

implantação de gerenciamento de projetos. Este modelo pode ser útil, pois define o 

processo de implantação segmentado em etapas seqüenciais, e atividades distintas 

por estágios de maturidade organizacional, possibilitando uma melhor aderência ao 

PMBOK. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos, Maturidade em Gerenciamento de 
Projetos, Maturidade Organizacional, Implantação de Gerenciamento de Projetos. 
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IMPLANTING PROJECT MANAGEMENT IN IT COMPANIES, IN INITIAL STAGES OF 

ORGANIZATIONAL MATURITY 

ABSTRACT 

Considering a business configuration characterized by organizations which are 

in the very beginning of organizational maturity, and before a set of techniques, 

models and guidelines to support the project management where sometimes a great 

number of sub-processes are not applicable to any kind of organization, this research 

tries to understand the appropriate strategy in order to introduce project management 

in IT companies in initial stages of organizational maturity. Therefore a research 

about multiple cases has been done and this includes instrumental character and 

qualitative nature where the data to be analyzed was collected with the use of a 

questionnaire aimed at the project managers of the selected companies. 

Conditioners were achieved as the main results and those influenced the projects 

management process positively and negatively. Afterwards a set of structural and 

strategic rules was elaborated and the aim was to help companies that are in the 

existence and survival stages according to Churchill and Lewis´s model in the 

process of project management implantation according to the PMBOK Guide. Based 

on the final results, it has been conclude that the IT companies in existence and 

survival stages have specific needs in the process of project management 

implantation. This model can be useful because it defines the process of implantation 

divided into sequential phases and distinct activities per stages of organizational 

maturity, making possible a better adhesion to the PMBOK. 

 

Key-Words: Project Management, Maturity in Project Management, Organizational 
Maturity, Implantation of Project Management. 
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1  INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de projetos é um tema que, a cada dia, vem se tornando 

mais relevante dentro das empresas cujas operações consistem basicamente de 

projetos. O reconhecimento, por parte destas empresas, da importância estratégica 

do gerenciamento de projetos, visa a sobrevivência das mesmas, obrigando-as a 

melhorarem seus procedimentos. O processo de implantação de gerenciamento de 

projetos em uma empresa pode significar apenas uma evolução em relação ao 

quadro atual, ou então, uma completa revolução nos padrões de gerenciamento da 

empresa. A implantação de gerenciamento de projetos em uma empresa é 

certamente árdua, e implica não somente difundir conhecimentos e implantar 

métodos, técnicas e ferramentas, mas principalmente, criar uma nova cultura. 

Entretanto, algumas empresas não possuem uma clara noção de todas as 

implicações decorrentes desta nova forma de gerenciamento, principalmente, as 

empresas em estágios iniciais de maturidade organizacional, conforme o modelo de 

Churchill e Lewis (1983). 

Empresas que implantam o gerenciamento de projetos buscam, de 

alguma forma, desenvolver ou customizar uma metodologia para gerenciar seus 

projetos. Para tanto, há no mercado uma grande quantidade de material 

bibliográfico, de serviços de consultoria e de cases a serem pesquisados e 

consultados, oferecendo um enorme arcabouço de técnicas, ferramentas, modelos 

de processo e guidelines essencialmente relevantes para o método. No entanto, 

seguir as estratégias sugeridas por todos estes guias não irá assegurar, 

necessariamente, uma implementação da plataforma de gerenciamento de projetos 

bem-sucedida. Várias destas metodologias são genéricas a projetos de qualquer 

natureza ou porte, sugerindo inclusive, um grande número de sub-processos que, a 



2 

 

 

princípio, otimizam e organizam o processo de gerenciamento, mas que não se 

aplicam a qualquer tipo de organização. 

Diante deste contexto e de uma predominante configuração empresarial, 

que é caracterizada por empresas que se encontram em estágios iniciais de 

maturidade organizacional, a pesquisa a ser realizada pretende responder ao 

seguinte questionamento: “Qual a estratégia adequada para implantar 

gerenciamento de projetos, em empresas de TI, em estágios iniciais de maturidade 

organizacional?” 

1.1. OBJETIVOS 

Levando-se em consideração que diretriz estratégica é um guia que 

explora as condições mais favoráveis com vista a um objetivo específico, e tendo 

como definição de uma implantação de gerenciamento de projetos exitosa, um 

processo que possibilite o alcance das metas e objetivos desta implantação, o 

objetivo geral desta pesquisa é criar um conjunto estruturado de diretrizes 

estratégicas que auxilie as empresas de TI cujas operações consistem basicamente 

de projetos, e que estejam em estágios iniciais de maturidade organizacional, no 

processo de implantação de gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK 

Guide (PMI, 2004). Para alcançá-lo, devem ser atingidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Analisar um conjunto de empresas de TI, que possuem uma 

determinada configuração empresarial, com o intuito de obter uma 

lista não sistematizada de diretrizes estratégicas que influenciaram 

positivamente ou negativamente no processo de implantação de 

gerenciamento de projetos nestas empresas; 
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• Sistematizar, estruturar e consolidar as diretrizes estratégicas 

utilizadas no processo de implantação de gerenciamento de 

projetos, com base na pesquisa bibliográfica. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Na literatura de gerenciamento de projetos, são vários os estudos que tem 

demonstrado a importância do uso de metodologias como estratégia de sucesso no 

processo de implantação nas empresas. Como exemplo, Darci Prado (2004) diz: “A 

existência de uma metodologia é um dos pilares no processo de implantação de 

gerenciamento de projetos.” Com isto, gestores dos mais diferentes tipos de 

empresas têm despertado para as vantagens de investir em um plano de 

implantação de gerenciamento de projetos, baseado em uma metodologia já 

existente. Entretanto, estas diretrizes, em algumas situações, não distinguem os 

diferentes tipos de projetos, não utilizam peculiaridades de linguagem que respeitem 

a cultura de diferentes tipos de empresas, não apresentam modelos específicos de 

documentos, possuem um grande número de sub-processos, que em certos 

momentos, não se aplicam a qualquer tipo de empresa (PRADO, 2004). Neste 

contexto, esta pesquisa trará contribuições no sentido de apresentar um conjunto 

estruturado de diretrizes estratégicas que auxilie as empresas de TI, em estágios 

iniciais de maturidade organizacional, no processo de implantação de gerenciamento 

de projetos, permitindo que estas empresas executem e acompanhem projetos e 

garantam a obtenção das metas organizacionais. 

1.3. PREMISSAS 

O processo de implantação de gerenciamento de projetos requer total 

alinhamento com as diretrizes de negócio e os sistemas de gestão da empresa. O 
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objetivo deste processo deve contemplar a instalação e o amadurecimento dos 

seguintes pilares: estrutura organizacional; alinhamento estratégico; metodologia, 

informatização; e competências. O exato significado de cada componente vai variar 

de empresa para empresa, e cada um deve evoluir com o tempo. Portanto, implantar 

gerenciamento de projetos em uma empresa de TI, baseado em projetos, é um 

processo de amadurecimento. 

Dentro deste contexto, cabe ressaltar a predominância de uma 

configuração empresarial, baseada em uma conjectura política-econômica, e 

caracterizada por empresas de TI que se encontram nos estágios de existência e 

sobrevivência no modelo de ciclo de vida organizacional de Churchill e Lewis (1983), 

que define tais estágios em função de cinco fatores gerenciais: modo de 

gerenciamento, estrutura organizacional, formalismo de seus processos, objetivos 

estratégicos e envolvimento do empreendedor em seu empreendimento; e da 

caracterização da empresa: tamanho, diversidade e complexidade. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este capítulo expõe a contextualização do problema, a pergunta de 

pesquisa, o objetivo geral e específicos, as justificativas e contribuições do estudo, e 

as premissas da pesquisa. 

No Capítulo 2, intitulado referencial teórico, está apresentado o arcabouço 

teórico utilizado como base para o estudo, que inclui a metodologia de 

gerenciamento de projetos PMBOK, o modelo de ciclo de vida das empresas de 

Churchill e Lewis e, a associação do PMBOK e do modelo de ciclo de vida 

organizacional. 
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O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, incluindo as 

seguintes etapas: delineamento da pesquisa, pesquisa bibliográfica, seleção do 

caso, elaboração dos instrumentos de coleta, coleta de dados, análise dos dados e 

elaboração das conclusões. 

O Capítulo 4 mostra o conjunto estruturado de diretrizes estratégicas 

criado na pesquisa, que auxiliará as empresas em estágios iniciais de maturidade 

organizacional em seu processo de implantação de gerenciamento de projetos. 

E o último capítulo expressa as conclusões e sugestões de trabalhos 

futuros. 

No único apêndice, está presente o questionário da pesquisa qualitativa 

aplicado nas empresas participantes. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo trata da fundamentação teórica utilizada como base para o 

estudo realizado. Inicialmente, será feita uma exposição sobre o guia do conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). Em seqüência, 

serão expostos o modelo de ciclo de vida das empresas de Churchill e Lewis, e por 

fim, o modelo sugerido por Pereira (2005), que associa o PMBOK, ao modelo de 

Churchill e Lewis. 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.1.1. INTRODUÇÃO 

A geração de produtos e serviços em qualquer organização empresarial é 

operacionalizada por atividades de diversas naturezas. Essas atividades podem ser 

denominadas em duas categorias: projetos e operações. 

As operações são atividades rotineiras executadas nas organizações. São 

contínuas e repetitivas e consistem na execução de procedimentos determinados 

para atingir as metas organizacionais. O objetivo deles é manter o negócio. 

Um projeto é um empreendimento que produz algo único, com início e fim 

definidos que utiliza recursos e é conduzido por pessoas, visando atingir objetivos 

predefinidos. 

Segundo o PMI (2004), "um projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo". 

Em outras palavras, projetos são um meio de executar as estratégias da 

organização. Normalmente "nascem" através das seguintes motivações: 
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• Uma necessidade da empresa (a organização necessita criar uma 

nova filial para expandir sua atuação em outros mercados); 

• Uma demanda do mercado (por exemplo, o lançamento de uma 

diversificação de um produto, após confirmação que existe 

consumidores interessados); 

• Um avanço tecnológico (criar um software para reduzir os custos 

de uma operação, através do uso de uma nova tecnologia em 

dispositivos móveis); 

• Um requisito legal (fazer um projeto para entregar uma nova 

declaração fiscal solicitada pela Receita Federal); 

• Uma solicitação de um cliente (a criação de um departamento para 

melhorar o atendimento aos clientes). 

Diante deste contexto, gerenciamento de projetos “é a aplicação de 

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

atender aos seus requisitos” (PMI, 2004). 

É muito comum hoje em dia as empresas utilizarem o gerenciamento de 

projetos como uma abordagem organizacional, definindo projetos a partir da 

concepção de novos produtos ou até mesmo de algumas operações em andamento, 

as quais podem ser projetizadas. Essa cultura é chamada de "gerenciamento por 

projetos" e é uma tendência nas empresas nos últimos anos. Isso significa que mais 

atividades em mais áreas de aplicação são organizadas e controladas com métodos 

e técnicas de gerenciamento de projetos. 

Nessa área, a principal referência internacional é o PMI (Project 

Management Institute). Fundado em 1969 na Filadélfia, Estados Unidos, é uma 

associação sem fins lucrativos na área de Gerenciamento de Projetos, cujo objetivo 
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é fomentar o profissionalismo e a ética em gerenciamento de projetos. O principal 

objetivo do PMI é difundir a gestão de projetos no mundo, promovendo e ampliando 

o conhecimento existente sobre o gerenciamento de projetos para melhorar o 

desempenho dos profissionais e das organizações nesta área. 

O PMI publica um guia que contém as boas práticas de gerenciamento de 

projetos, as quais consolidam os conhecimentos e congregam a experiência dos 

profissionais de gerenciamento de projetos ao longo dos anos. Esse guia é 

denominado PMBOK, Project Management Body of Knowledge (ou Corpo de 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos). 

Para fins de estudo, o Guia PMBOK foi selecionado devido a sua larga 

utilização no âmbito acadêmico e profissional, além de possuir total compatibilidade 

com o CMM (Capability Maturity Model) – inspiração dos modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

2.1.2. PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE – PMBOK 

O Guia PMBOK (PMI, 2004) consiste em uma publicação do PMI (Project 

Management Institute) que visa a identificação do subconjunto de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos também conhecido como boas práticas. Estas boas 

práticas significam a existência de um acordo geral de que a aplicação correta 

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

em uma ampla série de diferentes projetos. 

Atualmente, na terceira edição de 2004, mostra-se como uma poderosa 

ferramenta para os profissionais que atuam em gerência de projetos. 
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2.1.2.1. Estrutura 

Além do Prefácio, Apêndices, Glossário e Índices, a versão analisada do 

PMBOK é estruturada basicamente por três seções: A Estrutura do Gerenciamento 

de Projetos, A Norma de Gerenciamento de Projetos de um Projeto e as Áreas de 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 

A primeira delas define termos-chave de gerenciamento de projetos e 

oferece uma visão geral do restante do Guia PMBOK. 

A segunda seção especifica todos os processos do PMBOK usados pela 

equipe do projeto para o gerenciamento do mesmo. Esses processos estão 

organizados em grupos, denominados grupos de processos de gerenciamento de 

projetos. 

Para finalizar, a última seção trata cada uma das diversas áreas do 

modelo, definindo subprocessos e as entradas, técnicas, ferramentas e saídas de 

cada um deles. 

Diante dos objetivos geral e específicos deste trabalho, serão abordados 

nas próximas seções os conteúdos referentes à segunda e terceira seções do Guia 

PMBOK. 

2.1.2.2. Grupos de processos 

Conforme detalhado anteriormente, o gerenciamento de projetos é a 

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

projeto a fim de atingir seus objetivos. Os processos são os meios de descrever 

quais conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas devem ser aplicados ao 

projeto para obter a satisfação dos clientes. Esses processos são utilizados para 

iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar o projeto, constituindo-se como boas 
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práticas, a maior parte do tempo. É importante destacar que existem muitos 

processos, atendendo a uma grande variedade de projetos de diversas áreas de 

aplicação. Entretanto, a equipe deve selecionar quais os processos devem ser 

utilizados em cada projeto ou na organização como um todo. Esse esforço é 

conhecido como adequação. 

Boa prática significa que existe um acordo geral de que a aplicação dos 

processos de gerenciamento demonstra aumentar as chances de sucesso em uma 

gama enorme de projetos. 

Um processo pode ser classificado em dois tipos: 

• Processos de Gerenciamento: comuns a maior parte dos projetos e 

são aplicados para gerenciá-los (iniciar, planejar, executar, 

monitorar e encerrar); 

• Processos Orientados ao Produto: fazem parte do ciclo de vida do 

produto, e especificam como o produto será construído. 

Esses processos devem estar integrados e alguns deles serão iterados 

(repetitivos) para atingir os objetivos. Um gerenciamento de projetos efetivo 

administra as iterações para atender as necessidades do patrocinador e 

interessados. 

Um conceito que explica a interação entre os processos é o ciclo PDCA 

(plan-do-check-act). Esse ciclo é ligado por resultados, em que o resultado (saída) 

de um se torna a entrada de outro. 

Apesar de seguir a mesma filosofia, o ciclo de processos de 

gerenciamento é mais complexo. O grupo de processos de planejamento 

corresponde ao componente "planejar" do ciclo PDCA. Os processos de execução 

correspondem ao "fazer". O grupo de monitoramento e controle é equivalente aos 
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itens "verificar" e "agir". Como um projeto é um esforço temporário (finito), os 

processos do grupo iniciação iniciam esse ciclo e os de encerramento, os finalizam. 

 

Figura 1 – Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e o ciclo 
PDCA 

Fonte: PMI (2004) 

Diante disso, os cinco grupos de processo de gerenciamento são: 

• Grupos de Processos de Iniciação: define e autoriza o início do 

projeto ou de uma fase; 

• Grupos de Processos de Planejamento: detalha os objetivos e 

planeja a ação necessária para construir o produto/serviço para o 

qual o projeto foi criado; 

• Grupos de Processos de Execução: integra os recursos (material, 

humano) para realizar o plano definido para o projeto; 

• Grupos de Processos de monitoramento e controle: controla o 

progresso do projeto e monitora seu avanço para identificar desvios 

em relação ao planejado e, se preciso, toma decisões (ações 

corretivas) para atender os objetivos do projeto; 

• Grupos de Processos de Encerramento: formaliza o aceite do 

produto final ou de uma fase e garante que o projeto seja 

finalizado. 
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2.1.2.3. Áreas de conhecimento 

As áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos são uma 

maneira de classificar os processos pela natureza conceitual a que se referem. Por 

outro lado, os grupos de processos se unem pela fase em que estão inseridos (com 

base no ciclo PDCA). Por exemplo, os processos Desenvolvimento do Cronograma 

e Controle do Cronograma fazem parte da Área de Conhecimento Tempo, sendo 

que o primeiro pertence ao grupo de processos de Planejamento e o segundo do 

grupo Monitoramento e Controle. 

Conforme pode ser visto na Figura 2, os 44 (quarenta e quatro) processos 

estão distribuídos nas 9 (nove) áreas de conhecimento do PMBOK. 

 

Figura 2 – Visão geral das áreas de conhecimento e dos processos do PMBOK 

Fonte: PMI (2004) 
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A seguir, serão analisados cada uma das 9 (nove) áreas de 

conhecimento: 

Gerenciamento de integração do projeto 

Os processos dessa área de conhecimento são responsáveis pela 

integração dos demais processos entre os grupos necessários para realizar os 

objetivos definidos pelo projeto. 

Os processos dessa área de conhecimento são: 

• Desenvolver o termo de abertura do projeto 

• Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto 

• Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

• Orientar e gerenciar a execução do projeto 

• Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

• Controle integrado de mudanças 

• Encerrar o projeto 

Gerenciamento de escopo do projeto 

Aqui fazem parte os processos para garantir que o projeto inclua todo o 

conteúdo necessário e, somente ele, para realizar o projeto com sucesso. O 

gerenciamento de escopo define e controla o que está e o que não está incluído no 

projeto. 

Os processos da área de escopo são: 

• Planejamento do escopo 

• Definição do escopo 

• Criar EAP 

• Verificação do escopo 

• Controle do escopo 
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É importante destacar que, no âmbito de um projeto, o termo escopo pode 

se referir a: 

• Escopo do produto: itens que descrevem as características e 

funcionalidades do produto a ser criado pelo projeto. 

• Escopo do projeto: todo o trabalho que precisa ser realizado para 

construir o produto com os requisitos especificados. 

Gerenciamento de tempo do projeto 

O objetivo dos processos dessa área de conhecimento é garantir que todo 

o trabalho definido para o projeto seja realizado dentro do prazo determinado. 

Os processos dessa área são: 

• Definição da atividade 

• Seqüenciamento de atividades 

• Estimativa de recursos da atividade 

• Estimativa de duração da atividade 

• Desenvolvimento do cronograma 

• Controle do cronograma 

Esses processos utilizam o plano de gerenciamento do cronograma, que 

faz parte do plano de gerenciamento do projeto, e que define a forma e os critérios 

para desenvolver e controlar o cronograma do projeto. 

Gerenciamento de custos do projeto 

Os processos do gerenciamento de custos são responsáveis pelo 

orçamento e controle dos gastos do projeto, de maneira que seja possível concluir o 

projeto dentro da estimativa de custo definida. 

O plano de gerenciamento de custos é utilizado para planejar, estruturar, 

estimar, orçar e controlar os custos do projeto. Este pode ser formal ou informal, 
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detalhado ou genérico, a depender das necessidades do projeto. Por exemplo: Se o 

cliente impõe que a verba destinada para o projeto é fixa, deve-se ter um controle 

rígido nesses processos para que o projeto não estoure o orçamento definido. 

Os processos dessa área são: 

• Estimativa de custos 

• Orçamentação 

• Controle de custos 

Gerenciamento da qualidade do projeto 

Os processos de qualidade executam as atividades que visam a garantir 

que o projeto atenda os requisitos de qualidade definidos, através da política, 

procedimentos, garantia e controle da qualidade, com atividades de melhoria 

contínua dos processos. 

Os processos dessa área são: 

• Planejamento da qualidade 

• Realizar a garantia da qualidade 

• Realizar o controle da qualidade 

Existem dois focos de qualidade: 

• Garantia da Qualidade do Projeto: é comum a várias áreas de 

aplicação e visa a garantir que os procedimentos descritos e ações 

corretivas sejam executados. 

• Garantia da Qualidade do Produto: depende da área de aplicação 

e visa a inspecionar se o produto do projeto atende aos requisitos 

especificados pelo cliente. 

Para ambos os casos, é importante frisar que o não atendimento dos 

requisitos de qualidade pode trazer sérios problemas negativos ao projeto. 
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Gerenciamento de recursos humanos do projeto 

Aqui fazem parte os processos que organizam e gerenciam a equipe do 

projeto. A equipe é formada por pessoas que irão assumir responsabilidades e 

atribuições até o final do projeto. Por isso, é importante envolver os membros da 

equipe nas decisões do projeto, a fim de que haja maior comprometimento na 

execução das atividades. 

Dentro da equipe do projeto existe um grupo de pessoas que faz parte da 

equipe de gerenciamento, que são responsáveis pelas atividades de planejamento, 

controle e encerramento. É também chamada de equipe líder, principal ou executiva. 

O patrocinador do projeto interage com essa equipe para tratar das decisões do 

projeto (questões financeiras, esclarecimento do escopo ou influenciar os demais 

membros para beneficiar o projeto). Em projetos menores, as tarefas de 

gerenciamento podem ser compartilhadas pela equipe ou ficar a cargo unicamente 

do gerente de projetos. 

A quantidade de recursos humanos na equipe e a experiência de cada um 

deles afetam diretamente os prazos e os riscos do projeto. Existe também a 

possibilidade, no decorrer do projeto, haver mudanças na equipe, seja pela saída de 

um membro ou entrada de novos. 

Os processos dessa área são: 

• Planejamento de recursos humanos 

• Contratar ou mobilizar a equipe do projeto 

• Desenvolver a equipe do projeto 

• Gerenciar a equipe do projeto 

Gerenciamento das comunicações do projeto 
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Essa área de conhecimento reúne os processos responsáveis pela 

geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação das 

informações do projeto. 

Os processos dessa área são: 

• Planejamento das comunicações 

• Distribuição das informações 

• Relatório de desempenho 

• Gerenciar as partes interessadas 

A boa comunicação é um dos fatores determinantes no sucesso de um 

projeto. Estima-se que 90% do tempo de um gerente de projetos destinam-se a 

executar essa habilidade.  

Uma falha nesse processo de comunicação pode trazer resultados 

negativos para o projeto como retrabalho (causados pela falta de entendimento do 

que deve ser feito), expectativas não atendidas (pela não compreensão de um 

requisito do cliente pela equipe do projeto), entre outros. 

Gerenciamento de riscos do projeto 

Os processos desta área de conhecimento lidam com o trabalho 

necessário para identificar, analisar, monitorar e controlar os riscos do projeto. Um 

risco é um evento que pode causar um impacto positivo ou negativo para o projeto. 

O objetivo é aumentar a probabilidade e o impacto dos riscos positivos (por exemplo, 

a possibilidade de o patrocinador investir mais recursos no projeto) e diminuir os 

negativos (por exemplo, o corte de recursos). Esses impactos podem ocorrer em 

pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade. 

Os processos dessa área são: 

• Planejamento de gerenciamento de riscos 
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• Identificação de riscos 

• Análise qualitativa de riscos 

• Análise quantitativa de riscos 

• Planejamento de respostas a riscos 

• Monitoramento e controle de riscos 

Gerenciamento de aquisições do projeto 

O gerenciamento de aquisições inclui os processos para gerenciar a 

compra de produtos ou serviços que serão fornecidos pela equipe fora do projeto 

(fornecedor externo). Envolve a administração dos contratos e o controle das 

mudanças. 

Os processos dessa área são: 

• Planejar compras e aquisições 

• Planejar contratações 

• Solicitar respostas de fornecedores 

• Selecionar fornecedores 

• Administração de contrato 

• Encerramento do contrato 

2.2. MODELO DE CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL 

2.2.1. INTRODUÇÃO 

As organizações são criadas para atender as demandas dos seus 

clientes. Uma vez criada, a organização inicia um caminho conhecido como ciclo de 

vida organizacional. Os ciclos de vida organizacionais propõem estágios para a 

trajetória de desenvolvimento das corporações. Eles descrevem as etapas as quais 

uma organização percorre durante seu ciclo de vida, e se assemelham ao ciclo de 
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vida dos indivíduos, abrangendo desde a concepção do empreendimento, seu 

desenvolvimento, até sua morte. 

De acordo com Minuzzi (2007), as diferentes etapas do ciclo de vida de 

uma organização indicam a necessidade de se entender a dinâmica das empresas 

para apontar um desenho de políticas específicas para cada fase e criar 

mecanismos de ajuste a cada situação. 

Para Fröhlich (2005), os estágios do ciclo de vida de uma organização 

não são estáticos e não ocorrem de forma estanque. São um processo evolutivo e 

dinâmico que dependem do modelo de gestão adotado pelos gestores. O que ocorre 

na maioria dos casos, é que a flexibilidade existente nos primeiros níveis de 

maturidade organizacional, acaba sendo prejudicada pelo sistema de controle criado 

durante a evolução do empreendimento, episódio que acaba provocando a lentidão 

nas ações organizacionais. Para cada estágio, é definido um conjunto de ações, e 

os estágios seguintes sempre requerem das organizações o objetivo principal de 

buscar resultado. 

Para Borinelli (1998), o ciclo de vida organizacional é um conjunto de 

etapas ou estágios que uma organização pode percorrer durante sua vida, 

caracterizados normalmente por nascimento, fracasso, decadência e estabilização. 

A variabilidade dos conceitos sobre ciclos de vida organizacionais pode 

ser muito grande, mas a base fundamental a ser analisada são as diversas etapas 

(estágios) de desenvolvimento pelos quais as organizações passam. Diante disso, 

para um melhor entendimento do que é um estágio de desenvolvimento do ciclo de 

vida organizacional e, principalmente, para investigar quais são as necessidades 

específicas que as empresas de TI, em estágios iniciais de maturidade 

organizacional, requerem no processo de implantação de gerenciamento de 
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projetos, optou-se pelo modelo proposto por Churchill e Lewis (1983), por ser um 

dos mais utilizados no meio acadêmico. 

2.2.2. MODELO DE CHURCHILL E LEWIS 

Segundo Churchill e Lewis (1983), dois elementos fundamentais – 

caracterização da empresa e fatores gerenciais – são primordiais para o estudo do 

estágio de desenvolvimento das organizações. No Quadro 1, são apresentados os 

aspectos característicos dos dois elementos fundamentais. 

Caracterização da Empresa Fatores Gerenciais 

Tamanho 

Diversidade 

Complexidade 

Estilo gerencial 

Estrutura organizacional 

Objetivos estratégicos principais 

Sistemas de planejamento formais 

Envolvimento do empreendedor no negócio 

Quadro 1 – Aspectos característicos das empresas 

Fonte: Adaptado de Churchill e Lewis (1983) 

Em relação à caracterização da empresa, o fator tamanho diz respeito ao 

faturamento e à relação faturamento/funcionário, à composição do capital de giro e 

liquidez, à idade cronológica da empresa e à posição relativa desta no mercado. A 

diversidade e a complexidade referem-se à organização do processo produtivo e aos 

canais de distribuição (FIALHO; DEUTCHER, 1999). 

Já em relação aos fatores gerenciais, busca-se delinear o estilo gerencial 

de maneira a identificar a forma por meio da qual o empreendedor conduz a 

empresa – delegação de atividades e poder; níveis de decisão; canais de 

comunicação entre os diversos níveis (se houver) da empresa; seu posicionamento 

em relação ao mercado e à definição de estratégias. Para o fator estrutura 

organizacional, toma-se como ponto de partida os níveis hierárquicos e de decisão 
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que compõem a empresa, assim como a existência de funções consultivas e formas 

de aprendizagem. Os objetivos estratégicos referem-se àqueles que condicionam, 

afetam e são afetados pela posição em que a empresa se encontra no mercado. Os 

sistemas de planejamentos formais dizem respeito às formas de representação e de 

acompanhamento e controle das atividades da empresa (ex.: finanças, 

contabilidade, marketing, etc.). Para finalizar, o envolvimento do empreendedor no 

negócio está relacionado à identificação da empresa com o proprietário, assim como 

sua capacidade de delegação e estilo gerencial (FIALHO; DEUTCHER, 1999). 

Partindo da consideração destes elementos fundamentais, o modelo foi 

elaborado com o intuito de categorizar os problemas e padrões de desenvolvimento 

das empresas de modo sistemático. O modelo classifica em 5 (cinco) fases, os 

estágios de desenvolvimento das empresas: existência, sobrevivência, sucesso, 

decolagem e maturidade, como pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estágios de Desenvolvimento do Modelo de Churchill e Lewis 

Fonte: Churchill e Lewis (1983) 
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Cada um dos cinco estágios é caracterizado por um índice de tamanho, 

diversidade e complexidade. E são descritos em função dos cinco fatores gerenciais: 

estilo gerencial, estrutura organizacional, objetivos estratégicos, formalismos de seus 

processos e envolvimento do empreendedor no negócio, como pode ser visualizado 

no Quadro 2. 

Estágios do 
Ciclo de Vida 

Características do Estágio 

Existência 
Foco na venda e na entrega aos clientes. A principal “estratégia é se manter vivo”. 
Desenvolvimento por criatividade. Supervisão direta. Não existem sistemas 
formais. Estratégia voltado à formação. 

Sobrevivência 

Foco na superação do ponto de equilíbrio. Existem dúvidas quanto ao retorno do 
investimento. A empresa é simples e possui uma dependência do proprietário. Se 
este se retirar ou se aposentar em geral o negócio fecha. Desenvolvimento por 
direção. Supervisão supervisionada. Mínimo de sistemas formais. Estratégia para a 
sobrevivência. 

Sucesso 

Foco na estabilização e lucratividade. A empresa requer um gerenciamento 
competente, neste estágio à gestão pode ser ou ter sido delegada a profissionais. 
Já existe o uso de sistemas. Desenvolvimento por delegação. Funcional (cada um 
tem sua função). Sistemas básicos ou em desenvolvimento. Manutenção do lucro 
ou busca do crescimento. 

Decolagem 

Foco na delegação das responsabilidades e na busca de caixa suficiente para 
satisfazer o crescimento. A organização é descentralizada e faz uso de planos 
estratégicos e operacionais ainda que limitados. Desenvolvimento por 
coordenação. Divisões (foco na atividade). Possui sistemas em adaptação. Busca 
do crescimento. 

Maturidade 

Foco nas operações financeiras, consolidação e controle. Início da 
profissionalização da empresa e independência do dono. Uso de sistemas e 
ferramentas para o orçamento, planejamento estratégicos e outras formas de 
administração modernas. Desenvolvimento por colaboração. Direção faz uso de 
assessorias/ consultorias externas. Sistemas em uso extensivo. Retorno sobre o 
Investimento. 

Quadro 2 – Características dos estágios do modelo de Churchill e Lewis 

Fonte: Adaptado de Churchill e Lewis (1983) 

Churchill e Lewis (1983) reforçam que os estágios de desenvolvimento 

estão relacionados uns aos outros, sendo que cada fase depende da anterior para o 

seu desenvolvimento. 
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De acordo com as autoras, para determinar o desempenho e sucesso da 

empresa, alguns fatores gerenciais são peças-chave. O modelo de Churchill e Lewis 

(1983) aponta 8 (oito) fatores-chave, sendo que 4 (quatro) fatores relacionados à 

administração do empreendimento e 4 (quatro) fatores relacionados ao 

empreendedor. Esses fatores relacionados influenciam a determinação do estágio 

de desenvolvimento da empresa, como pode ser visto na Figura 4. Como exemplo, 

cabe destacar a pouca relevância do fator “planejamento estratégico”, nos estágios 

iniciais do modelo, entretanto com o avanço dos estágios, esta relevância aumenta, 

tornando-se crítico para a organização, nos estágios finais do modelo. 

 

Figura 4 – Fatores-chave gerenciais do modelo de Churchill e Lewis 

Fonte: Churchill e Lewis (1983) 
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Nas próximas seções, serão apresentados de forma detalhada cada um 

dos estágios de desenvolvimento, em função de suas características: 

2.2.2.1. Existência 

Segundo o modelo de Churchill e Lewis (1983), o estágio inicial, definido 

como existência, é a fase principal do negócio, na qual o esforço maior está em 

obter novos clientes e entregar os produtos ou serviços contratados e gerar caixa 

para sustentar a empresa. 

Neste estágio, a estrutura organizacional é bastante simples, 

configurando um ambiente onde o empreendedor atua em todos os processos e 

níveis da empresa (estratégico, tático e operacional), supervisionando diretamente 

seus subordinados. A organização se confunde com o empreendedor, em que o 

mesmo executa as tarefas e provê a principal energia de direção. 

Na organização, não costuma haver departamentos ou setores, e os 

sistemas de planejamento e gestão ou são minimamente formais ou inexistentes. A 

estratégia organizacional é a permanência no negócio. 

2.2.2.2. Sobrevivência 

Conforme mencionado anteriormente, os estágios de desenvolvimento 

estão relacionados uns aos outros, sendo que cada fase depende da anterior para o 

seu desenvolvimento. Portanto, a empresa que supera o estágio inicial de existência 

passa para o segundo estágio, denominado de sobrevivência. Neste estágio, a 

empresa já provou ser um negócio viável e já possui alguns clientes fidelizados, 

atendidos satisfatoriamente. 

O estágio de sobrevivência é marcado pelas receitas e despesas com o 

objetivo de sobrevivência. A estrutura organizacional ainda é bastante simples. Em 
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geral, há um número limitado de funcionários supervisionados por um gerente. 

Entretanto, as principais decisões estão concentradas no empreendedor, que ainda 

é sinônimo do negócio. 

Os sistemas de planejamento e gestão são mínimos, atingindo no máximo 

uma previsão do fluxo de caixa. A estratégia organizacional é a sobrevivência e o 

problema a ser resolvido é a manutenção da receita maior que a despesa. 

Segundo Pereira (2005), as empresas que conseguem crescer em 

tamanho e lucratividade passam para o estágio seguinte. Algumas permanecem na 

sobrevivência de modo indefinido, remunerando seus proprietários minimamente. 

Outras são vendidas, após a decisão dos empreendedores de direcionar seus 

esforços a outras atividades, como um emprego ou outro negócio. Um último grupo 

torna-se inviável e simplesmente deixa de existir como empresa. 

2.2.2.3. Sucesso 

O terceiro estágio, denominado de sucesso, é marcado pela expansão da 

empresa ou por sua manutenção. Já é possível perceber que a empresa é 

economicamente sustentável, ou seja, a empresa é um negócio viável e lucrativo. 

Normalmente, neste estágio, a empresa tem saúde financeira e tem a aceitação do 

produto ou serviço no mercado, o que lhe garante sucesso econômico e 

rentabilidade do negócio. Este estágio divide-se em duas subfases, em que o 

empreendedor pode explorar ainda mais o potencial da empresa, fazendo-a crescer 

e progredir, ou desligar-se parcialmente, mantendo-a estável e lucrativa. Segue 

abaixo, as características próprias de cada subfase: 

• Desligamento: A manutenção de um empreendimento nesta 

subfase, em muitos casos, é motivada pelo desejo do 

empreendedor em empreender novos negócios. Geralmente, o 
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empreendimento possui uma estrutura organizacional 

caracterizada como funcional, existindo, além dos níveis 

estratégico, tático e operacional, um nível consultivo. Com isto, o 

empreendedor, embora mais ativo que nas outras fases, já começa 

a se distanciar, pois os gerentes funcionais agora já desempenham 

atividades anteriormente desenvolvidas pelo empreendedor. 

Apesar disso, não há necessidade de gerentes com larga 

experiência, pois as metas da empresa não são de crescimento 

constante. Os sistemas de planejamento e gestão já possuem um 

nível de maturidade superior aos estágios anteriores, sendo 

necessário, além de planejar as operações, fazer uma provisão de 

capital em períodos mais lucrativos. Desde que seu nicho de 

mercado não sofra grandes alterações, nem o empreendimento 

sofra um mau gerenciamento, ele pode ficar indefinidamente nesta 

fase. Em alguns casos, há vendas e fusões. Em outros, há uma 

mudança no direcionamento estratégico levando-o ao estágio de 

sucesso/crescimento. Por fim, alguns outros empreendimentos não 

conseguem se manter viáveis e fecham (PEREIRA, 2005). 

• Crescimento: Nesta subfase, o empreendedor opta em explorar 

ainda mais o potencial do empreendimento, fazendo-o crescer e 

progredir, entretanto, arriscando a estabilidade e os recursos 

disponíveis. A estrutura organizacional é similar ao da subfase 

desligamento, exceto pela necessidade de gerentes com um maior 

grau de competência e pelo maior envolvimento do empreendedor. 

Os sistemas de planejamento e gestão precisam ser definidos com 
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um alto grau de eficiência, e o empreendimento deve manter-se 

com alta lucratividade, para viabilizar o crescimento. 

Empreendimentos mal sucedidos neste estágio podem fechar, 

voltar ao estágio de sobrevivência, ou ao estágio de 

sucesso/desligamento (se as causas do insucesso forem 

detectadas antecipadamente) (PEREIRA, 2005). 

2.2.2.4. Decolagem 

No quarto estágio, definido como decolagem, os problemas estão 

relacionados ao crescimento do empreendimento. Faz-se necessária a definição de 

como crescer rapidamente e de como financiar este crescimento. 

Neste estágio, a estrutura organizacional torna-se mais complexa (existe 

mais de um nível estratégico, tático e operacional). A organização passa a ser 

descentralizada, parcialmente particionada e requer gerentes com alto grau de 

competência. Nesse momento, o empreendedor e o negócio tornam-se bastante 

distintos. 

Os sistemas de planejamento e gestão já estão implantados (em 

adaptação) e tornam-se cada vez mais poderosos. O planejamento é realizado em 

nível operacional e estratégico, ainda que limitados. A tomada de decisão é muito 

impactante para o negócio, em função da visualização de grandes crescimentos. 

Algumas organizações são bem sucedidas neste estágio e tornam-se 

grandes negócios. Outras falham, por tentarem crescer rápido demais ou pelo 

empreendedor não ter delegado responsabilidades suficientemente. Nesse caso, 

elas podem ter cinco resultados: reposicionam-se e mantêm-se equilibradas; são 

vendidas; retornam ao estágio de sucesso; retornam ao estágio de sobrevivência; ou 

fecham (PEREIRA, 2005) 
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2.2.2.5. Maturidade 

O último estágio, denominado pelas autoras de estágio de maturidade de 

recursos, está relacionado aos desafios que as organizações que alcançaram este 

estágio têm em consolidar e controlar os lucros obtidos através do rápido 

crescimento. 

No estágio de maturidade, a estrutura organizacional é mais complexa 

que no estágio anterior. Há uma ampliação da estrutura administrativa, com o 

objetivo de eliminar a ineficiência do crescimento. A organização tem seu 

gerenciamento descentralizado, com a possibilidade de ser profissionalizada. O 

empreendedor e o negócio estão plenamente separados, tanto financeira quanto 

operacionalmente. 

Os sistemas de planejamento e gestão se encontram totalmente 

adaptados, em seu maior nível de estruturação. O planejamento estratégico e 

operacional são extremamente detalhados, para tanto, são utilizados diversos 

recursos e ferramentas. 

Neste estágio, as organizações consistem em grandes forças em seus 

mercados, desde que mantenham o espírito empreendedor e a inovação. Caso 

contrário, tendem a entrar em um sexto estágio: o da ossificação, formalmente não 

definido no modelo. Uma vez nesta situação, têm pouca flexibilidade e tendem a 

responder lentamente a mudanças no mercado. Uma alteração mais significativa no 

ambiente será percebida com mais facilidade por concorrentes mais ágeis, 

prejudicando as “engessadas” (PEREIRA, 2005). 
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2.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE O PMBOK E MODELO DE CHURCHILL E LEWIS 

Conforme dito anteriormente, as empresas que implantam o 

gerenciamento de projetos buscam, de alguma forma, desenvolver ou customizar 

uma metodologia para gerenciar seus projetos. Para tanto, há no mercado uma 

grande quantidade de material bibliográfico, de serviços de consultoria e de cases a 

serem pesquisados e consultados, oferecendo um enorme arcabouço de técnicas, 

ferramentas, modelos de processo e guidelines essencialmente relevantes para o 

processo. Contudo, seguir as estratégias sugeridas por todos estes guias não irá 

assegurar, necessariamente, uma implementação da plataforma de gerenciamento 

de projetos bem-sucedida. Várias destas metodologias são genéricas a projetos de 

qualquer natureza ou porte, sugerindo inclusive, um grande número de sub-

processos que, a princípio, otimizam e organizam o processo de gerenciamento, 

mas que não se aplicam a qualquer tipo de organização. 

Diante deste contexto, Pereira (2005), em seu trabalho de graduação, 

propôs um modelo de processo de gerenciamento de projetos de software que 

permite ser instanciado por empresas de diferentes portes e níveis de maturidade, já 

que, de acordo com o autor, “uma empresa nascente não pode gerenciar seus 

projetos da mesma forma que uma grande empresa com anos de mercado”. 

Para tal, o autor estabeleceu três objetivos específicos: 

• Elaborar um estudo sobre os modelos de ciclo de vida das 

organizações; 

• Elaborar um estudo sobre os modelos de gerenciamento de 

projetos; 
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• Elaborar um estudo que associe cada um dos sub-processos, 

técnicas e artefatos do modelo de gerenciamento, aos níveis do 

modelo de maturidade. 

Diante do objetivo geral desta pesquisa, e do incipiente estudo sobre a 

associação do PMBOK com o modelo de ciclo de vida organizacional de Churchill e 

Lewis, optou-se por utilizar o modelo proposto por Pereira (2005), como referencial 

teórico deste trabalho. 

No estudo sobre os modelos de ciclo de vida das organizações, Pereira 

(2005) analisou diversos modelos com o intuito de definir qual seria utilizado nas 

etapas posteriores da pesquisa. Os modelos analisados foram: McGuire, 

Christensen e Scott, Steinmetz, Greiner, Churchill e Lewis, e por último, Adizes. 

Conforme Pereira (2005), o modelo adotado foi o modelo de Churchill e Lewis, 

esclarecendo que para uma melhor definição do estágio em que a empresa se 

encontra, é interessante a análise dos aspectos tratados por este modelo. 

Em relação ao estudo sobre os modelos de gerenciamento de projetos, o 

autor analisou os modelos PMBOK (PMI, 2004) e PRINCE2 (OGC, 2005). Pereira 

(2005) esclarece que “o PRINCE2 apresenta características que o tornam bastante 

prático para utilização pelas empresas”. Entretanto o autor enfatiza que “o PMBOK é 

mais didático e oferece maior detalhamento dos processos e técnicas associadas”. 

Diante disso, foi utilizada uma abordagem conjunta, em que a estrutura, 

componentes e técnicas básicas foram extraídas do PRINCE2, e o conjunto de 

processos e técnicas foram extraídos do PMBOK. 

E finalmente, no estudo que associa o modelo de gerenciamento de 

projetos ao modelo de ciclo de vida organizacional, o autor analisou cada um dos 

processos do PMBOK, verificando a sua aplicabilidade em cada um dos estágios do 
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modelo de evolução das empresas. Para cada um dos estágios, foi atribuído um 

grau de importância, de acordo com o Quadro 3. 

Grau Observação 

A Processo imprescindível ou muito importante para o estágio 

B Processo importante para o estágio 

C Processo que pode ter alguma importância ou aplicabilidade para o estágio 

N/A Processo não aplicável ou desnecessário 

Quadro 3 – Grau de importância dos processos em cada estágio 

Fonte: Adaptado de Pereira (2005) 

Com isto, Pereira (2005) ressaltou que a análise para a obtenção do 

modelo proposto “teve como base projetos ‘padrões’ de desenvolvimento de 

software para empresas ‘padrões’ e pode não ser aplicada para situações ou 

projetos muito específicos e/ou em empresas específicas”, como pode ser visto nos 

Quadro 4a e Quadro 4b . 

Grupos de Processo Processos Existência Sobrevivência 

Iniciação 
Desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto N/A C 

Desenvolvimento da Declaração Preliminar de Escopo N/A B 

Planejamento 

Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto C B 

Planejamento do Escopo N/A C 

Definição do Escopo C B 

Criação da EAP B B 

Definição das Atividades B B 

Seqüenciamento das Atividades C B 

Estimativa de Recursos das Atividades C C 

Estimativa de Duração das Atividades B B 

Desenvolvimento do Cronograma B B 

Estimativa de Custos B B 

Orçamentação C C 

Planejamento da Qualidade C B 

Planejamento de Recursos Humanos C C 

Planejamento das Comunicações N/A N/A 

Quadro 4a – Utilização dos processos por estágio de maturidade 

Fonte: Adaptado de Pereira (2005) 
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Planejamento (cont.) 

Planejamento do Gerenciamento de Riscos N/A C 

Identificação de Riscos C B 

Análise Qualitativa de Riscos C B 

Análise Quantitativa de Riscos C B 

Planejamento de Respostas a Riscos C B 

Planejamento de Compras e Aquisições C C 

Planejamento de Contratações C B 

Execução 

Orientação e Gerenciamento da Execução do Projeto B B 

Realização da Garantia de Qualidade C B 

Contratação ou Mobilização da Equipe do Projeto N/A C 

Desenvolvimento da Equipe do Projeto N/A C 

Distribuição das Informações C B 

Monitoramento e 
Controle 

Solicitação de Respostas de Fornecedores B B 

Seleção de Fornecedores B B 

Monitoramento e Controle do Trabalho do Projeto C B 

Controle Integrado de Mudanças C B 

Verificação do Escopo C B 

Controle do Escopo B B 

Controle do Cronograma C B 

Controle de Custos C B 

Realização do Controle de Qualidade B B 

Gerenciamento da Equipe do Projeto C C 

Relatório de Desempenho C C 

Gerenciamento das Partes Interessadas C C 

Monitoramento e Controle de Riscos C C 

Administração de Contrato C C 

Encerramento 
Encerramento do Projeto N/A C 

Encerramento do Contrato N/A C 

 Quadro 4b – Utilização dos processos por estágio de maturidade 

Fonte: Adaptado de Pereira (2005) 

Com o modelo proposto, Pereira (2005) realizou uma pesquisa de campo 

com 4 (quatro) empresas locais de desenvolvimento de software, com o intuito de 

validar o modelo. Como instrumento de coleta, o autor utilizou um questionário auto-

aplicável com dois objetivos principais: identificar o nível de maturidade da 

organização, e as técnicas utilizadas ou que poderiam ser aplicadas sem maiores 

complicações, agregando valor ao processo de desenvolvimento de software. 
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Como conclusão, Pereira (2005) afirmou que “alguns dos processos não 

são realizados (...) da forma proposta. Apesar disso, o modelo ainda é aplicável, (...) 

e as próprias empresas afirmaram que poderiam melhorar o gerenciamento de seus 

projetos de desenvolvimento de software”. Além disso, o autor sugere como 

pesquisas futuras, “a utilização de outros modelos (...) para compor o modelo de 

gerenciamento, com o intuito de garantir maior qualidade no processo como um 

todo”. 
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3  METODOLOGIA 

Em um estudo sobre as diretrizes para o trabalho didático-científico nas 

universidades, Severino (1984) afirma que não se pode mais conceber, a não ser 

depois de grande amadurecimento do raciocínio, a elaboração de um trabalho 

científico, ao sabor da inspiração intuitiva e espontânea, sem obediência a um plano 

e a aplicação de um método. Diante disso, este capítulo apresenta a metodologia 

utilizada na pesquisa, definindo cada uma das etapas envolvidas, as quais podem 

ser visualizadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Fluxo da Pesquisa 

Fonte: Autor 

Cabe ressaltar que, apesar da disposição dos processos apresentados na 

Figura 5, eles não são executados linear e seqüencialmente. A disposição dos 

processos apresentada é didática, embora apresente uma visão do relacionamento 

entre as etapas. 

Este capítulo traz uma seção para cada uma destas etapas. Apesar disso, 

algumas das seções podem apresentar informações referentes a outras etapas, 

necessárias para a devida compreensão da seção em questão. 

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Etapa responsável pela definição do problema da pesquisa e seus 

objetivos, as opções de ordem metodológica e as estratégias gerais utilizadas. 
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Diante disso, a questão da pesquisa e seus objetivos geral e específicos 

já foram apresentados respectivamente, na Seção 1 e Subseção 1.1 deste trabalho 

de pesquisa, diante da contextualização apresentada nas seções que as 

antecederam. 

Em relação às opções de ordem metodológica, esta pesquisa objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos, caracterizando-a, quanto à natureza, como uma pesquisa aplicada. 

Em relação ao método científico adotado, esta pesquisa segue o método 

indutivo, em que o mesmo pode ser caracterizado através de “um processo mental 

por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.” 

(MARCONI e LAKATOS, 2007). Segundo as autoras, os argumentos indutivos levam 

a conclusões cujo seu conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas 

quais se basearam. 

Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa segue o paradigma 

qualitativo, a qual “pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos” (RICHARDSON et al, 1999). 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), com uma pesquisa qualitativa “o 

investigador entra em contato direto e prolongado com o indivíduo ou grupos 

humanos, com o ambiente e a situação que está sendo investigada, permitindo um 

contato de perto com os informantes”. Esta proximidade possibilita que os estudos 

qualitativos tenham a capacidade de auxiliar na compreensão e explicação do 

significado de fenômenos sociais com a menor perturbação da configuração natural 
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possível (MERRIAM, 1998). Para a pesquisa qualitativa, Triviños (1987) elenca as 

seguintes características: 

• Ter ambiente natural como fonte direta dos dados; 

• Ser descritiva; 

• Analisar intuitivamente os dados; 

• Preocupar-se com o processo e não só com os resultados e o 

produto; 

• Enfatizar o significado. 

O contexto exposto acima, aliado às características da pesquisa 

qualitativa, foi primordial na escolha da abordagem metodológica. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa em questão pode ser classificada como 

exploratória, pois a mesma visa familiarizar-se com o problema com vistas a torná-lo 

explícito ou conseguir nova compreensão dele. De acordo com Silva (2004), a 

pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulam a compreensão. 

Em relação aos procedimentos técnicos, o estudo de caso instrumental – 

em que o pesquisador busca conhecimento acerca de determinado fenômeno e os 

casos estudados são instrumentos para que ele obtenha uma compreensão geral – 

foi a modalidade adotada pela pesquisa. Esta opção foi feita porque o estudo de 

caso permite obter detalhes do fenômeno em análise e compreender processos 

(MERRIAM, 1998), a partir da coleta de informações compreensivas, sistemáticas e 

profundas sobre o caso em estudo (PATTON, 2002). 
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3.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Etapa responsável pela pesquisa de referências sobre a fundamentação 

teórica do trabalho, bem como sobre o estado da arte, proporcionando ao 

pesquisador familiaridade com as temáticas abordadas na pesquisa, contribuindo 

para a definição inicial do problema e objetivos, seu refinamento, seleção da 

abordagem metodológica, elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

fornecimento de referência para a análise e conclusões. 

Para a pesquisa em questão, foram obtidas referências, a partir de livros, 

artigos científicos e sites especializados na Internet, nos seguintes temas: PMBOK 

(PMI,2004), Modelo de ciclo de vida organizacional de Churchill e Lewis (1983) e, a 

associação entre o PMBOK e o modelo de Churchill e Lewis (PEREIRA, 2005). 

Com a leitura e análise do material obtido, parte do resultado desta etapa, 

encontra-se no Capítulo 2 desta pesquisa, como referencial teórico da mesma. 

3.3. SELEÇÃO DO CASO 

Etapa responsável pela seleção dos casos que serão estudados, no 

intuito de maximizar o que pode ser aprendido. Esta etapa tem grande importância 

em um estudo de casos, uma vez que é um dos determinantes do conhecimento que 

poderá ser obtido pela pesquisa. 

De acordo com Yin (1989), o estudo de caso é uma inquirição empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e no 

qual múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 
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Gil (1987) cita que o estudo de caso “reúne o maior número de 

informações detalhadas, valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa, visando 

aprender uma determinada situação e descrever a complexidade de um fato”. 

Ludke e André (1986) identificam, no estudo de caso, algumas 

características fundamentais, como: 

• Visar à descoberta; 

• Enfatizar a interpretação do contexto; 

• Retratar a realidade de forma ampla; 

• Valer-se de fontes diversas de informações; 

• Permitir substituições; 

• Representar diferentes pontos de vista em dada situação; 

• Usar linguagem simples. 

Um importante aspecto a ser levado em consideração é se o estudo será 

de caso único ou múltiplo. Tal escolha “depende da questão de pesquisa proposta” 

(ROESCH, 1999). A seleção do(s) caso(s) depende da natureza do estudo e do 

problema da pesquisa. 

Segundo Gil (1987), existem três tipos de estudo de caso: 

• Intrínsecos: representação de traços particulares; 

• Instrumentais: esclarecimentos de traços sobre algumas questões; 

• Coletivos: abordagem de vários fenômenos conjuntamente. 

No intuito de maximizar o resultado do projeto de pesquisa, a adoção do 

tipo do estudo de caso costuma seguir alguns critérios. Merriam (1998) aponta que 

uma boa técnica pode ser pré-definir critérios e, posteriormente, selecionar os casos 

de acordo com eles. Já Stake (1995), ressalta que o primeiro critério seria a 

maximização do que pode ser aprendido. A preferência deve ser feita por casos que 
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possibilitem aquisição de maior conhecimento. Para Roesch (1999), em estudos de 

múltiplos casos, que geralmente envolvem comparação entre eles, tal seleção pode 

se basear em similaridades ou diferenças. Fatores limitadores como tempo, recursos 

financeiros e acesso ao campo também devem ser considerados nesse processo. 

Diante disso, o estudo de casos desta pesquisa tem caráter instrumental, 

uma vez que os casos são instrumentos para analisar quais são os condicionantes 

que influenciam positivamente e negativamente em um processo de implantação de 

gerenciamento de projetos em empresas de TI, em estágios iniciais de maturidade 

organizacional. Foram pré-selecionadas 3 (três) empresas para instrumentalizar a 

pesquisa, caracterizando-a como um estudo de múltiplos casos, que possibilitaria a 

comparação entre elas, ressaltando suas similaridades e diferenças. Caso fosse 

necessário, o quantitativo de casos poderia sofrer alteração no decorrer da 

pesquisa, entretanto, os casos selecionados permitiram o alcance do objetivo do 

estudo. 

Além da seleção do caso, faz-se necessário a realização de uma nova 

seleção, dessa vez dentro do caso, “a não ser que o pesquisador planeje entrevistar, 

observar e analisar todas as pessoas, atividades e documentos do caso” 

(MERRIAM, 1998). É comum haver certa confusão entre essa seleção e o caso. 

Vergara (2005) aponta essa questão: “sujeitos da pesquisa são as pessoas que 

fornecerão os dados de que você necessita. Às vezes, confunde-se com ‘universo e 

amostra’, quando estes estão relacionados com pessoas”. Apesar da possibilidade 

da escolha aleatória dos sujeitos da pesquisa, é importante o uso de alguns critérios 

para a mesma. Pereira (2008) destaca que, assim como na definição dos casos, é 

importante uma seleção que permita ao pesquisador diferentes visões do fenômeno 

em estudo. Com relação ao seu tamanho, não há uma resposta correta. Uma técnica 
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utilizada é realizar a coleta e análise de dados até o momento em que haja 

saturação. Novamente, acesso, tempo e recursos financeiros podem ser limitadores. 

Diante deste contexto, os sujeitos desta pesquisa foram selecionados com base no 

critério que possibilitou a aquisição de maior conhecimento. Portanto, os sujeitos 

selecionados foram os indivíduos que possuem a função de gerente de projetos, não 

necessariamente o cargo de gerente de projetos. Esta especificidade se deve ao 

fato de que na configuração empresarial presente nas organizações selecionadas, a 

função de gerente de projetos é compartilhada com outras funções como: gerência 

tecnológica, gerência operacional, ou até mesmo, o próprio empreendedor.  

3.4. ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA 

Etapa responsável pela elaboração dos instrumentos de coleta da 

pesquisa exploratória. A coleta de dados desta pesquisa ocorreu 

predominantemente através de um questionário auto-aplicável. 

O uso de questionários, como abordagem de coleta de dados traz as 

seguintes vantagens (GIL, 1987): 

• Conhecimento direto da realidade; 

• Economia e rapidez; 

• Quantificação. 

Entretanto, possui as seguintes limitações associadas (GIL, 1987): 

• Ênfase nos aspectos perceptivos; 

• Pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos 

sociais; 

• Limitada apreensão do processo de mudança. 
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Lakatos (1985) enumera que existe uma série de vantagens do 

levantamento por meio de questionários, em relação a outras abordagens de coleta 

de dados: 

• Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; 

• Atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

• Abrange uma área geográfica mais ampla; 

• Economiza pessoal, tanto em adestramento, quanto em trabalho de 

campo; 

• Obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

• Há maior liberdade nas respostas em razão do anonimato; 

• Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem 

identificadas; 

• Há menos risco de distorção pela influência do pesquisador; 

• Há mais tempo para responder e em hora mais favorável; 

• Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza 

impessoal do instrumento; 

• Obtém respostas que, materialmente, seriam inacessíveis. 

Todavia, o autor esclarece que o uso de questionários também possui 

desvantagens, como: 

• Porcentagem pequena de respostas dos questionários que voltam; 

• Grande número de perguntas sem respostas; 

• Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas; 

• Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal 

compreendidas; 
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• Dificuldade de compreensão por parte do informante leva a uma 

uniformidade aparente; 

• Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma 

questão influenciar a outra; 

• A devolução tardia prejudica o calendário ou a sua utilização; 

• O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidas 

torna difícil o controle e a verificação; 

• Nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, 

invalidando, portanto, as questões; 

• Exige um universo mais homogêneo. 

A elaboração do questionário de pesquisa foi realizada a partir das 

informações referentes ao modelo de ciclo de vida organizacional e ao processo de 

implantação de gerenciamento de projetos, obtidos na etapa da pesquisa 

bibliográfica. O questionário, que se encontra disponível no Apêndice A, foi 

estruturado em duas partes. A primeira parte permite avaliar a empresa, 

identificando a maturidade organizacional da mesma, através dos oito critérios de 

análise de Churchill e Lewis (1983): tamanho, diversidade, complexidade, estilo 

gerencial, estrutura organizacional, objetivos estratégicos, formalismo de seus 

processos e envolvimento do empreendedor no negócio. A segunda parte possibilita 

identificar os condicionantes que influenciam a implantação dos processos de 

gerenciamento de projetos, através da análise dos fatores críticos de sucesso, 

expostos por Prado (2004), como também, através do framework para avaliação de 

processos, da norma ISO/IEC 15504 (ISO, 1998). Conforme informado 

anteriormente, este questionário foi respondido pelos indivíduos que possuem a 

função de gerente de projetos, não necessariamente o cargo de gerente de projetos. 
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Esta especificidade se deve ao fato de que na configuração empresarial presente 

nas organizações selecionadas, a função de gerente de projetos é compartilhada 

com outras funções como: gerência tecnológica, gerência operacional, ou até 

mesmo, o próprio empreendedor. 

3.5. COLETA DE DADOS 

Etapa responsável pela coleta de dados, propriamente dita. Ocorrida 

durante um período de aproximadamente 30 dias, entre os meses de setembro e 

outubro de 2008, a coleta de dados desta pesquisa foi obtida exclusivamente 

através de um questionário, que se encontra disponível no Apêndice A. O 

questionário, aplicado aos indivíduos que possuem a função de gerenciar projetos, 

contém 44 perguntas subjetivas estruturado em duas partes: 

• Parte I: Identificação da maturidade organizacional; 

• Parte II: Avaliação do processo de implantação de gerenciamento 

de projetos. 

A população considerada nesta pesquisa é composta por empresas de TI 

em estágios iniciais de maturidade organizacional, de acordo com o modelo de ciclo 

de vida organizacional de Churchill e Lewis. 

A amostra utilizada foi composta de três empresas de TI sediadas em 

Aracaju, estado de Sergipe (Brasil), sendo que em cada empresa foi aplicado o 

questionário em um único indivíduo. Esta amostra foi escolhida devido às 

configurações empresariais semelhantes e a facilidade de acesso, oriundas da 

proximidade do pesquisador com os gestores das empresas. 

Esta proximidade possibilitou que a disponibilização dos questionários 

aos pesquisados, fosse feita presencialmente, consentindo uma breve explanação 
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do objetivo geral da pesquisa, e posteriormente do contexto individual das 

perguntas. 

A caracterização das três empresas selecionadas encontra-se na Seção 

4.1 deste trabalho de pesquisa. 

3.6. ANÁLISE DOS DADOS 

Etapa responsável pelo refinamento dos dados coletados na etapa 

anterior e pela criação do conjunto estruturado de diretrizes estratégicas a ser 

apresentado no Capítulo 4 deste trabalho de pesquisa, com o objetivo de auxiliar as 

empresas em estágios iniciais de maturidade organizacional em seu processo de 

implantação de gerenciamento de projetos. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram 

executadas as seguintes análises: 

• Análise dos estudos de caso; 

• Análise crítica da relação de diretrizes estratégicas, obtidas a partir 

da análise dos estudos de caso, com base na pesquisa 

bibliográfica. 

A Figura 6 demonstra a estrutura metodológica da pesquisa, permitindo 

uma melhor compreensão desta etapa: 
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Figura 6 – Estrutura metodológica da pesquisa 

Fonte: Autor 

Para fins de detalhamento, segue abaixo o roteiro utilizado para obtenção 

das análises supracitadas: 

• Uma primeira análise foi feita em cada questionário preenchido, de 

modo a verificar erros/problemas no preenchimento; 

• Posteriormente, foram obtidos e analisados os condicionantes que 

influenciaram positivamente e negativamente no processo de 

implantação de gerenciamento de projetos. A análise destes 

condicionantes foi iniciada pela apuração da avaliação geral do 

processo de implantação de gerenciamento de projetos, do ponto 

de vista dos entrevistados; 

• Em seguida, foi elencada uma lista não sistematizada de diretrizes 

estratégicas, obtidas a partir da análise dos estudos de caso; 
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• E finalmente, foram elencadas as diretrizes estratégicas do 

conjunto estruturado, dispostas em etapas seqüenciais de 

planejamento e execução, contemplando um conjunto de 

atividades distintas para os estágios de maturidade organizacional 

de existência e sobrevivência. 

3.7. ELABORAÇÃO DAS CONCLUSÕES 

Etapa responsável pela análise das relações das diretrizes estratégicas, 

criada na etapa de análise dos dados, com as informações do referencial teórico. A 

partir dessa análise, podem ser identificadas as contribuições mais relevantes do 

estudo para o conhecimento em gerenciamento de projetos. 
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4  ANÁLISE E RESULTADOS 

Assim como já fora salientado, este estudo tem como foco elaborar um 

conjunto estruturado e sistematizado de diretrizes estratégicas que auxiliem as 

empresas de TI em estágios iniciais de maturidade organizacional no processo de 

implantação de gerenciamento de projetos. Para atingir tal propósito, três objetivos 

específicos foram estruturados com o intuito de decompor a análise principal e 

facilitar o alcance do seu entendimento. 

A apresentação deste capítulo será dividida em duas seções. A primeira 

trará uma análise do estudo dos múltiplos casos, em que será exibido inicialmente 

um breve perfil, basicamente descritivo, das empresas pesquisadas, e 

posteriormente, será divulgado o resultado da análise dos casos, isto é, uma lista de 

diretrizes estratégicas que influenciaram positivamente e negativamente no processo 

de implantação de gerenciamento de projetos nas empresas pesquisadas. 

Na última seção, o foco estará voltado para a obtenção do objetivo geral 

desta pesquisa, ou seja, a sistematização, estruturação e consolidação do conjunto 

de diretrizes estratégicas proposto no início deste trabalho. 

4.1. ANALISANDO OS ESTUDOS DE CASO 

Conforme informado anteriormente, esta seção objetiva a apresentação 

de uma lista não estruturada de diretrizes estratégicas, as quais foram extraídas a 

partir da coleta de dados do instrumento de avaliação da pesquisa. 

Para realizar tal investigação, optou-se por obter, como fonte principal de 

informação, a percepção dos profissionais responsáveis em gerenciar projetos, 

percepção esta que diz respeito ao processo de implantação de gerenciamento de 
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projetos em suas organizações. Tais percepções foram coletadas das respostas dos 

questionários aplicados nestes profissionais nas três empresas selecionadas. 

 As três empresas de TI selecionadas foram denominadas, por questões 

de sigilo comercial, de Empresa ALFA, Empresa BETA e Empresa GAMA. Todas as 

três empresas mantém suas operações comerciais na cidade de Aracaju, estado de 

Sergipe (Brasil), e foram escolhidas devido às configurações empresariais 

semelhantes e facilidade de acesso. 

Abaixo, segue a caracterização das três empresas selecionadas: 

EMPRESA ALFA: a empresa ALFA foi criada em 2003, através do Centro 

Incubador de Empresas da Universidade Federal de Sergipe, em seu primeiro edital. 

A empresa possui 4 (quatro) sócios desde sua fundação, todos eles exercendo 

atividades na companhia, a qual possui atualmente 22 (vinte e dois) colaboradores. 

Em relação aos produtos e serviços ofertados aos seus clientes, a empresa provê 

serviços de consultoria e desenvolvimento de softwares. Atualmente a empresa 

possui em torno de 8 (oito) clientes ativos, sendo que o principal cliente corresponde 

a 45% do faturamento total da empresa. Com o objetivo de, em curto prazo, 

aumentar o faturamento e, visando à superação do ponto de equilíbrio, a empresa 

está dividida basicamente em 3 áreas: operacional (12), administrativa-comercial (5) 

e técnica (5), sendo que as áreas operacional e administrativa-comercial possuem, 

cada uma, um gerente de área. Já em relação ao uso de sistemas de informação em 

seus processos gerenciais, a empresa utiliza um sistema financeiro e um portal de 

colaboração. 

EMPRESA BETA: A empresa BETA possui 2 (dois) anos de mercado na 

área de Tecnologia da Informação, ofertando soluções de valor agregado, com foco 

no desenvolvimento de software para web e infra-estrutura. A empresa possui 2 
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(dois) sócios, todos eles exercendo atividades na empresa, e 3 (três) colaboradores. 

Os sócios-diretores são responsáveis pelas áreas administrativa-financeira e 

operações, sendo que esta última é setorizada nas áreas de desenvolvimento e 

infra-estrutura. Atualmente a empresa possui 3 (três) clientes ativos, através de 

contratos de suporte e/ou desenvolvimento e uma carteira de aproximadamente 50 

(cinqüenta) clientes. O faturamento médio mensal é de aproximadamente R$ 

11.000,00 (onze mil reais), sendo que o principal cliente ativo participa deste 

faturamento com aproximadamente 55%. 

EMPRESA GAMA: A empresa GAMA surgiu formalmente no primeiro 

semestre de 2008 e atua na área de Design Gráfico e Tecnologia da Informação, 

provendo para os seus clientes um portfolio de serviços como: desenvolvimento de 

software para web; desenvolvimento de web sites; sistema de gerenciamento de 

conteúdo; desenvolvimento de banners promocionais. Atualmente a empresa possui 

4 (quatro) sócios, todos eles exercendo atividades na companhia. A estrutura 

organizacional departamental é segmentada em três áreas distintas: administrativo-

financeiro-marketing, comercial e tecnologia. Três destes sócios são responsáveis 

pelas áreas supracitadas e o outro sócio atua na área de tecnologia, como web 

developer. A empresa atua exclusivamente com clientes privados e possui 

atualmente uma carteira de 32 (trinta e dois) clientes com negócios concluídos ou 

em andamento. 

Com isto, para que a execução desta fase torne-se mais clara, serão 

utilizados alguns fragmentos das respostas, assegurando que sempre serão 

respeitadas as conexões e contextos dos quais tais cortes forem decorrentes. Os 

nomes das empresas pesquisadas não serão relacionados aos fragmentos, sendo 
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utilizados codinomes (ALFA, BETA, GAMA) para que sejam mantidos os raciocínios 

lógicos de cada questionário. 

A análise dos dados foi iniciada pela apuração da avaliação geral do 

processo de implantação de gerenciamento de projetos do ponto de vista dos 

entrevistados. A partir daí, foi possível identificar, de acordo com cada contexto 

específico, as estratégias utilizadas pelas empresas, a forma como estas estratégias 

são consideradas, os condicionantes que influenciaram positivamente ou 

negativamente para o processo de implantação e, por fim, estabelecer uma relação 

entre as estratégias utilizadas e os resultados obtidos com a adoção do processo de 

gerenciamento de projetos. 

Conforme dito anteriormente, os entrevistados foram questionados sobre 

como a organização avaliava, de forma geral, o processo de implantação de 

gerenciamento de projetos. 

 

ALFA: “O processo de implantação de gerenciamento de projetos se resume 
em 2 palavras: Eficiência e Redução de Custos. Para nós, apesar de 
algumas deficiências, conseguimos atingir o objetivo de manter o nosso 
cliente satisfeito, reduzindo custos operacionais.” 

BETA: “A organização avalia de forma satisfatória, apesar das dificuldades 
encontradas, como: custo, prazos, complexidade.” 

GAMA: “Infelizmente, o processo não correspondeu as nossas expectativas! 
A alta complexidade e a grande quantidade de processos do PMBOK 
demandaram muito tempo do responsável pelo processo. Atualmente, 
estamos analisando a necessidade da manutenção do processo de 
gerenciamento de projetos em nossa empresa.” 

 

Referências como estas indicam que apesar das empresas ALFA e BETA 

demonstrarem que a implantação foi satisfatória, todas elas indicaram que tiveram 

algumas deficiências durante o processo. Quando questionadas sobre os resultados 

obtidos com o projeto de implantação, evidências foram levantadas, como 

demonstra a seguinte citação: 
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ALFA: “Satisfatórios. É notável o crescimento profissional, em especial no 
assunto em questão. Fomos incentivados pela diretoria geral da empresa, e 
temos a certeza que o investimento trouxe retorno para a mesma.” 

BETA: “Em relação aos aspectos relacionados aos escopos, custos e 
cronogramas dos projetos pós-implantação, tivemos bons resultados. 
Precisamos melhorar ainda em outras áreas como qualidade e 
comunicações. Alguns resultados negativos foram provenientes da falta de 
um cronograma de implantação, como também da falta de dados referente 
ao custo da implantação.” 

GAMA: “A implantação tinha tudo para dar certo, porém, pecamos em não 
estabelecer nenhum objetivo/meta para o processo, além de não 
priorizarmos a implantação.” 

 

Estas evidências sinalizam para um dos fatores críticos de sucesso do 

processo de implantação de gerenciamento de projetos que é o apoio da alta 

administração. A demonstração desse apoio foi materializada através da 

disseminação, para todos os envolvidos com projetos, da importância de 

gerenciamento de projetos para a sobrevivência e progresso da organização. ALFA 

respalda esta análise afirmando que a alta administração apóia o gerenciamento de 

seus projetos “incentivando a capacitação e participando ativamente no processo”. 

ALFA declara também que o interesse da alta administração é “bastante positiva e 

atuante, pois a administração da empresa atualmente assume em parte a Gestão de 

Projetos”. Para validar esta análise, GAMA faz a seguinte afirmação ”(...) não 

elaboramos nenhuma apresentação global, envolvendo toda a empresa (...)”. 

Outro ponto a ser analisado a partir das evidências supracitadas foi a 

dificuldade encontrada pela empresa BETA, proveniente da falta de um plano de 

execução, contemplando um cronograma, como também a falta de uma análise de 

custos do processo de implantação. Em relação ao plano de execução, sabe-se que 

funciona com um guia para as atividades e tarefas a serem realizadas na fase de 

execução do processo de implantação de gerenciamento de projetos. Contribuindo 

positivamente para esta análise, segue a seguinte citação: 
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ALFA: “Para nós, o plano de implantação é avaliado e considerado como 
um ponto positivo no processo de implantação. ‘Nos preocupamos’ em 
planejar este projeto, e já tínhamos em mente, quem seria os responsáveis 
por cada atividade.” 

 

Já em relação à análise dos custos da introdução de gerenciamento de 

projetos, foi observado que, quando questionadas sobre as estratégias de avaliação 

financeira, todas as empresas entrevistadas não utilizarão nenhuma estratégia, não 

permitindo, apesar da declaração da empresa BETA, evidenciar que a falta de uma 

análise de custos influencia negativamente no processo de implantação. 

 

GAMA: “Não utilizamos nenhuma estratégia para avaliar os custos e 
benefícios do processo de implantação.” 

 

Assim como afirmou BETA “Em relação aos aspectos relacionados aos 

escopos, custos e cronogramas dos projetos pós-implantação, tivemos bons 

resultados. Precisamos melhorar ainda em outras áreas (...)”, quando questionada 

sobre os resultados obtidos com a implantação, uma das mais importantes 

atividades citadas de todo o processo de implantação, foi a instanciação do PMBOK, 

cujo papel é selecionar os processos do PMBOK que a organização pretende 

utilizar/aperfeiçoar. ALFA respalda esta análise declarando que com a implantação 

de gerenciamento de projetos “foram priorizados alguns processos, considerados 

importantes para a organização, e com isto, houve um direcionamento de 

capacitações da equipe para este framework.”. Outra contribuição para esta análise, 

já que o resultado obtido por GAMA foi insatisfatório, é a seguinte afirmação: 

 

GAMA: “não foi definida nenhuma prioridade para os processos do PMBOK 
(...) entendemos que todos os processos são importantes para a nossa 
organização.” 

 

Com base na declaração de ALFA, sobre a priorização dos processos do 

PMBOK, destaca-se outro ponto a ser analisado, o levantamento dos processos de 
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gerenciamento de projetos do PMBOK deve chegar a um diagnóstico, que irá definir 

com clareza a necessidade a ser satisfeita através do treinamento e 

desenvolvimento dos recursos humanos. Esta diretriz tem o objetivo de elaborar o 

fluxo do treinamento e desenvolvimento de todos os envolvidos com projetos nos 

novos métodos, modelos, ferramentas e técnicas do processo de gerenciamento de 

projetos, no intuito de consolidar o conhecimento. ALFA respalda esta análise 

afirmando que “é de extrema importância” elaborar um plano de capacitação de 

todos os envolvidos com projeto, e que “é política da empresa estimular e incentivar 

a capacitação de seu corpo técnico”. Contribuindo positivamente para esta análise, 

segue a seguinte citação: 

 

BETA: “Com a definição dos processos, investimos em treinamentos 
específicos. Na realidade estes treinamentos já vêm sendo ministrados 
periodicamente pelo nosso Diretor Administrativo Financeiro (gerente de 
projetos), desde o início do projeto, inclusive no software MS-Project.” 

 

As evidências abaixo sinalizam para outros dois fatores críticos de 

sucesso no processo de implantação de gerenciamento de projetos: informatização 

e cultura da empresa. 

A informatização propõe a definição de um sistema informatizado de 

gestão de projetos que reflita a metodologia da organização. ALFA respalda esta 

análise afirmando que adotou alguns sistemas informatizados como “Microsoft 

Project, dotProject e Microsoft Sharepoint como portal de colaboração”. ALFA 

declara também que “é óbvio o benefício trazido pelo conjunto de ferramentas 

adotado, pois pudemos dispor de um mecanismo de planejamento (...) pudemos 

compartilhar além de informações técnicas e operacionais do projeto, informações 

gerenciais e de planejamento”. Contribuindo positivamente para esta análise, BETA 

e GAMA afirmaram que adotaram o “Microsoft Project” como sistema informatizado 
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de gestão de projetos, e que esta adoção trouxe benefícios para a implantação, 

como o “compartilhamento de informações do projeto”. 

Já a cultura da empresa, vista como fator crítico de sucesso, evidencia 

que com a implantação de gerenciamento de projetos na organização, é perceptível 

uma mudança de comportamento das partes envolvidas, com a formação e 

disseminação de uma nova linguagem. Diante disso, é bastante conveniente que a 

terminologia adotada em gerenciamento de projetos seja mesclada com as demais 

utilizadas atualmente pela organização, tais como Planejamento Estratégico e 

Gerenciamento pela Qualidade Total. 

Este alinhamento é de suma importância para o dia-a-dia da organização, 

pois diversos documentos com finalidades semelhantes, entretanto, emitidos por 

diferentes processos, serão tramitados dentro da organização. ALFA e BETA 

confirmam esta análise, declarando que estabeleceu um alinhamento entre a 

terminologia utilizada em gerenciamento de projetos e as demais utilizadas dentro da 

organização. ALFA esclarece, ainda, que “o conteúdo absorvido (...) vem sendo 

paulatinamente incorporado aos processos que permeiam a administração e 

operação da empresa”. 

Em relação ao alinhamento estratégico do processo de implantação, com 

os negócios da empresa, foi observado que, quando questionadas sobre tal 

alinhamento, todas as empresas entrevistadas não elaboraram nenhuma formulação 

estratégica, não permitindo, apesar da declaração da empresa ALFA, evidenciar que 

a falta da elaboração de uma formulação estratégica, influencia negativamente no 

processo de implantação. 

 

ALFA: “O processo de implantação de gerenciamento de projetos se resume 
em 2 palavras: Eficiência e Redução de Custos. Para nós, apesar de 
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algumas deficiências, conseguimos atingir o objetivo de manter o nosso 
cliente satisfeito, reduzindo custos operacionais.” 

 

Levando-se em consideração que implantar gerenciamento de projetos é 

um projeto e, como tal, faz-se necessário um líder ou gerente, foi observada a 

necessidade de designar um profissional com alto nível de conhecimento, capaz de 

coordenar um projeto de implantação de gerenciamento de projetos. Esse é um dos 

fatores críticos de sucesso para o processo de implantação, assim como afirmou 

BETA “o processo de implantação de gerenciamento de projetos foi designado para 

o Diretor Administrativo Financeiro, que necessitou de um processo de formação 

(...)”. O entrevistado afirmou ainda que a designação de um profissional responsável 

pelo projeto foi “(...) muito importante para o processo, pois com isto, existia um 

controle do projeto”. 

A designação de um profissional experiente como responsável é de suma 

importância para o processo, pois cabe ressaltar que devido à falta de rentabilidade 

do negócio e de sucesso financeiro, característicos em empresas em estágios 

iniciais de maturidade organizacional, o apoio de uma consultoria externa, nem 

sempre é possível. ALFA, BETA e GAMA confirmam esta análise, declarando que as 

organizações não obtiveram o apoio de uma consultoria externa no processo de 

implantação. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que gerenciar projetos é um 

processo organizacional que precisa ser mapeado e documentado. O mapeamento 

e padronização do processo de gerenciamento de projetos é uma atividade que 

objetiva fornecer uma documentação padronizada dos processos da organização 

que tenham envolvimento com projetos. ALFA e BETA respaldam esta análise, 

esclarecendo que as organizações estudadas elaboraram um conjunto de 
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fluxogramas e documentos referentes à padronização dos processos 

organizacionais, quando da implantação. Outra contribuição para esta análise, já 

que o resultado obtido por GAMA foi insatisfatório, é a seguinte afirmação: 

 

GAMA: “Quando da implantação, não tínhamos nenhum processo 
organizacional mapeado. Estávamos com a intenção de elaborar este 
mapeamento, tão logo a implantação fosse concluída, entretanto isto não foi 
possível.” 

 

Abordando alguns aspectos como a descrição do cenário interno da 

organização, a identificação das necessidades imediatas, a análise dos fatores 

críticos de sucesso, etc., alguns processos de implantação de gerenciamento de 

projetos têm a identificação da situação atual da organização como uma atividade 

fundamental. No entanto, contestando esta analise, ALFA, BETA e GAMA 

esclarecem que não houve nenhum diagnostico da maturidade em gerenciamento 

de projetos nas organizações. 

Quando questionados sobre a identificação e seleção de projetos pilotos, 

os entrevistados se posicionaram de forma bastante antagônica, levando-se em 

consideração o perfil organizacional da mesma. As empresas BETA e GAMA, cujo 

estágio organizacional encontra-se na fase de existência, sinalizaram para um 

aspecto importante, que foi a ausência de qualquer estratégia de seleção, já que 

estas empresas gerenciam um único projeto por vez. Já a empresa ALFA afirma que 

utilizou uma estratégia na seleção dos projetos pilotos, onde esta estratégia foi 

“adotar projetos com escopos pequenos, de menor risco”. 

Com isso, foi analisado que as empresas em estágios de existência 

possuem necessidades específicas em relação às empresas em estágios de 

sobrevivência. Estas últimas tendem a executar seu processo, identificando e 

selecionando os projetos pilotos da organização. 
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Mediante estas análises, segue abaixo uma relação de diretrizes 

estratégicas que podem auxiliar as empresas de TI em estágios iniciais de 

maturidade organizacional no processo de implantação de gerenciamento de 

projetos: 

• Disseminar para todos os envolvidos com projetos, principalmente 

a alta administração, a importância de gerenciamento de projetos 

para a sobrevivência e progresso da organização; 

• Elaborar um plano de execução, com a definição das atividades, 

com o estabelecimento das entregas e das estimativas de 

cronograma; 

• Instanciar o PMBOK, através da priorização dos processos de 

gerenciamento de projetos; 

• Treinar e desenvolver os recursos humanos, através da definição 

do plano de capacitação para todos os envolvidos com projetos; 

• Definir um sistema informatizado de gestão de projetos que reflita a 

metodologia da organização; 

• Estabelecer uma linguagem comum de gerenciamento na 

organização; 

• Designar um profissional experiente como responsável pelo 

processo de implantação; 

• Mapear e padronizar os processos da organização que tenham 

envolvimento com projetos; 

• Identificar e selecionar os projetos pilotos. 
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4.2. OBTENDO O CONJUNTO ESTRUTURADO DE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

De acordo com o exposto anteriormente, esta seção tem o papel de 

apresentar uma análise crítica da relação de diretrizes estratégicas, obtidas a partir 

da análise dos estudos de caso, com base na pesquisa bibliográfica. Com isto, 

deseja-se obter um conjunto estruturado de diretrizes estratégicas que permitam 

auxiliar as empresas de TI em estágios iniciais de maturidade organizacional no 

processo de implantação de gerenciamento de projetos. 

A análise dos estudos de caso, que apresentou como principal fonte de 

informação a percepção sobre o processo de implantação de gerenciamento de 

projetos, dos profissionais responsáveis em gerenciá-los, teve como resultado a 

apresentação de uma lista não sistematizada de 9 (nove) diretrizes estratégicas, as 

quais não possuem dependência com o estágio de maturidade organizacional das 

empresas entrevistadas. Seguem abaixo, as 9 (nove) diretrizes: 

• Disseminar para todos os envolvidos com projetos, principalmente 

a alta administração, a importância de gerenciamento de projetos 

para a sobrevivência e progresso da organização; 

• Elaborar um plano de execução do processo de implantação, com 

a definição das atividades e responsáveis, estabelecimento das 

entregas e estimativas de cronograma e custos; 

• Instanciar o PMBOK, através da priorização dos processos de 

gerenciamento de projetos; 

• Treinar e desenvolver os recursos humanos, através da definição 

do plano de capacitação para todos os envolvidos com projetos; 

• Definir um sistema informatizado de gestão de projetos que reflita a 

metodologia da organização; 
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• Estabelecer uma linguagem comum de gerenciamento na 

organização; 

• Designar um profissional experiente como responsável pelo 

processo de implantação; 

• Mapear e padronizar os processos da organização que tenham 

envolvimento com projetos; 

• Identificar e selecionar os projetos pilotos; 

Nas próximas seções, será analisada cada uma das diretrizes 

identificadas. 

4.2.1. DISSEMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O interesse em gerenciar os projetos da organização de uma maneira 

ordenada necessita ser demonstrada explicitamente pela alta administração. Esta 

demonstração deve ser materializada através das seguintes ações: tomar as ações 

iniciais para que um modelo de gerenciamento seja implantado na organização; 

deixar claro o interesse da alta administração de que todos os projetos sejam 

planejados e acompanhados conforme o modelo selecionado; criar um clima que 

estimule o cumprimento de metas (prazos, custos, qualidade, etc.); estimular 

atitudes pró-ativas entre os diversos departamentos da organização que tenham 

envolvimento com projetos (PRADO, 2004). 

Conforme Machado (2005), a utilização de modelos, metodologias, 

ferramentas e técnicas em gerenciamento de projetos, não significa apenas a 

realização de cursos especializados e a exigência de gerente de projetos 

certificados PMP. Ela impõem aos demais envolvidos com projetos, a necessidade 
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de realizar tarefas não técnicas, como por exemplo: ajuste de cronograma, análise 

de riscos, entre outras, que influenciam na execução de suas tarefas técnicas. 

Diante disso, cabe ao profissional responsável pelo gerenciamento dos 

projetos, fomentar o interesse dos demais envolvidos através de treinamentos, 

palestras, seminários, apresentações e discussões sobre gerenciamento de projetos 

e o guia PMBOK. Assim sendo, a diretriz estratégica que sugere disseminar para 

todos os envolvidos com projetos, a importância de gerenciamento de projetos para 

a sobrevivência e progresso da organização é totalmente aderente às boas práticas, 

independente do estágio de maturidade organizacional no qual a empresa se 

encontre. 

4.2.2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

Com base no conceito de que implantar gerenciamento de projetos é um 

projeto e, como tal, requer um plano de execução, destaca-se a importância desta 

diretriz para o processo de implantação. Tal plano serve de guia para as atividades e 

tarefas a serem realizadas na fase de execução do processo de implantação de 

gerenciamento de projetos. Diante disso, o plano de execução deve contemplar 

determinados aspectos (entradas), para cada estágio de maturidade organizacional 

em que a empresa se encontra, conforme o Quadro 5: 

Estágio Aspectos (Entradas) 

Existência 

Estudo de análise de custos 
Atividades da implantação 
Cronograma das atividades 
Equipe responsável e suas atribuições 

Sobrevivência 

Estudo de análise de custos 
Formulação estratégica da implantação 
Atividades da implantação 
Cronograma das atividades 
Equipe responsável e suas atribuições 

Quadro 5 – Entradas do plano de execução por estágio de maturidade 

Fonte: Autor 
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Em relação aos aspectos (entradas) no Quadro 5, o estudo de análise de 

custos deve obter o custo da introdução de gerenciamento de projetos na 

organização, através da definição dos custos de treinamento, aquisição de software 

e pessoal. 

As atividades da implantação do plano de execução serão decompostas 

hierarquicamente através das estruturas analíticas do projeto, conforme podem ser 

vistas na Figura 7 e na Figura 8. 

 

Figura 7 – Estrutura analítica do projeto no estágio de existência 

Fonte: Autor 
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Figura 8 – Estrutura analítica do projeto no estágio de sobrevivência 

Fonte: Autor 
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4.2.3. INSTANCIAÇÃO DO PMBOK 

A diretriz estratégica obtida na análise do estudo de caso, de instanciar o 

PMBOK através da seleção e priorização dos processos de gerenciamento de 

projetos, é uma das mais importantes atividades de todo o processo de implantação. 

Machado (2005) esclarece que o objetivo da instanciação dos processos 

do PMBOK não é a criação de um processo de gerenciamento que contemple todos 

os processos, técnicas, métodos adotados em diferentes projetos e de diversas 

maneiras, mas um processo que contenha um número adequado de configurações 

(conjuntos pré-definidos de processos do PMBOK) que sejam adequados às 

necessidades da organização. 

Para isto, a instanciação dos processos do PMBOK deve ser realizada 

através da utilização do modelo de Pereira (2005), apresentado no referencial 

teórico deste trabalho de pesquisa. 

4.2.4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Com base no levantamento dos processos de gerenciamento de projetos 

do PMBOK e mediante uma necessidade latente em avançar progressivamente na 

maturidade dos processos, a atividade de treinar e desenvolver os recursos 

humanos, através da elaboração de um plano de capacitação e desenvolvimento 

para todos os envolvidos com projetos, torna-se uma diretriz estratégica de suma 

importância para a implantação de gerenciamento de projetos. 

De acordo com a ISO/IEC 12207 (1995), um plano de treinamento deve 

ser desenvolvido e documentado, de acordo com os cronogramas de 

implementação, requisitos de recurso e necessidades de treinamento. O plano deve 
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assegurar que uma equipe adequadamente treinada esteja disponível, 

oportunamente, para as atividades e tarefas planejadas. 

O treinamento é um processo composto de quatro fases, todas 

igualmente importantes, conforme a Figura 9. 

 

Figura 9 – Fluxo do treinamento 

Fonte: Autor 

Com o levantamento dos processos de gerenciamento de projetos do 

PMBOK, os dados analisados devem chegar a um diagnóstico que defina com 

clareza a necessidade a ser satisfeita por meio do treinamento. 

A fase de planejamento deve prover um plano de capacitação que defina 

os objetivos do treinamento, levando-se em consideração as características dos 

treinandos (público-alvo). Com a definição dos objetivos e a determinação do 

público-alvo, outras medidas devem ser tomadas como: conteúdo, carga-horária, 

local, instrutor, recursos necessários para o treinamento e avaliações do mesmo. 

A fase de avaliação é um dos pontos mais críticos do treinamento, pois a 

mesma pode ser uma atividade delicada e complexa, mas de extrema importância 

para saber se os objetivos pretendidos foram atingidos. 

Diante do exposto, a diretriz de treinar e desenvolver os recursos 

humanos é uma atividade que deve estar contida no conjunto estruturado dos dois 

estágios iniciais de maturidade organizacional, conforme Churchill e Lewis. 
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4.2.5. DEFINIÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROJETOS 

Em relação ao uso de sistemas informatizados, Costa et al (2008), em seu 

estudo sobre o modelo de maturidade PMMM, esclarece que em estágios mais 

avançados é característico que “o processo de gerenciamento é apoiado por 

sistemas de informação”. 

Prado (2004) enuncia que a existência de um bom sistema informatizado 

de gestão de projetos é importante para auxiliar o gerente no planejamento e 

acompanhamento do mesmo. Para tanto, é de suma importância investir em algum 

software padrão de planejamento e controle de projetos, ou em um completo sistema 

gerencial, se possível. Os softwares de planejamento e acompanhamento de 

projetos são bastante poderosos e de fácil utilização, entretanto, nem todos os 

“pacotes” contém todos os aspectos de gerenciamento de projetos. O autor enumera 

alguns aspectos que devem ser levados em consideração, no processo de seleção 

do mesmo: 

• Aspectos intrínsecos do sistema de gerenciamento de projetos 

(tempo, custo, recursos, gráficos, etc.); 

• A necessidade da organização no momento e no futuro; 

• As facilidades de uso; 

• A capacidade de apoio do fornecedor; 

• A existência de treinamento e de livros em português; 

• A quantidade da documentação do fornecedor e existência de 

manuais em português; 

• O custo do software. 

Diante disso, é totalmente pertinente a existência de uma diretriz que 

recomende a adoção de algum sistema informatizado de gestão de projetos, 
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independente do estágio de maturidade organizacional que a empresa se encontre. 

Cabe ressaltar que existem ferramentas gratuitas que podem contemplar as 

necessidades das organizações como, por exemplo, o dotProject (DOTPROJECT, 

2009). 

4.2.6. ADOÇÃO DE UMA LINGUAGEM COMUM DE GERENCIAMENTO 

Já em relação ao estabelecimento de uma linguagem comum de 

gerenciamento na organização, pode-se notar que com a implantação de 

gerenciamento de projetos, é perceptível uma mudança de comportamento das 

partes envolvidas, com a formação e disseminação de uma nova linguagem. De 

acordo com Machado (2005), é bastante conveniente que a terminologia adotada em 

gerenciamento de projetos seja mesclada com as demais utilizadas atualmente pela 

organização, tais como Planejamento Estratégico e Gerenciamento pela Qualidade 

Total. 

Este alinhamento é de suma importância para o dia-a-dia da organização, 

pois diversos documentos com finalidades semelhantes, entretanto, emitidos por 

diferentes processos, serão tramitados dentro da organização. Após o período de 

adaptação ao alinhamento da nova terminologia, um vocabulário comum será 

desenvolvido entre as pessoas envolvidas com a organização. Os benefícios 

alcançados são inúmeros, dado que falar a mesma “língua” gera uma comunicação 

eficiente entre as pessoas e as permitem focar completamente em problemas a se 

resolver e sistemas a se construir. 

4.2.7. DESIGNAÇÃO DE UM PROFISSIONAL EXPERIENTE 

Para a diretriz que recomenda a designação de um profissional experiente 

como responsável pelo processo de implantação, Prado (2004) afirma que esta 
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atividade é determinada como um fator crítico de sucesso. Em empresas em 

estágios iniciais de maturidade organizacional, esta designação pode requerer um 

processo de contratação ou um plano prévio de formação de algum profissional já 

existente. 

O cumprimento desta diretriz é de suma importância para o processo, pois 

cabe ressaltar que devido à falta de rentabilidade do negócio e de sucesso 

financeiro, característicos em empresas em estágios iniciais de maturidade 

organizacional, o apoio de uma consultoria externa nem sempre é possível. 

4.2.8. MAPEAMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

Em relação ao mapeamento e padronização dos processos da 

organização que tenham envolvimento com projetos, ressalta-se que gerenciar 

projetos é um processo organizacional e, como tal, ele precisa ser mapeado e 

documentado. Em um estudo sobre o planejamento da melhoria contínua da 

maturidade em gerenciamento de projetos, Carvalho (2009) afirma que, nos estágios 

iniciais de maturidade em gerenciamento de projetos do modelo PMMM, “há vários 

processos de gerenciamento de projetos dentro da organização, contudo eles não 

podem ser considerados um padrão organizacional”. 

Crawford (2006) esclarece que as empresas nos estágios iniciais de 

maturidade em gerenciamento de projetos não possuem práticas ou padrões 

estabelecidos, ou caso existam, estes não podem ser considerados um padrão 

organizacional. 

De acordo com a norma ISO/IEC 15504, a padronização dos processos, 

seguido do gerenciamento, institucionalização e otimização dos mesmos, é uma 

prática que permite que as organizações escolham quais processos são mais 

importantes para os objetivos, contexto e estratégia de negócios da organização. 
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Um dos motivos da falta de padrões estabelecidos e utilizados por toda a 

organização é proveniente da não execução do mapeamento e padronização dos 

processos da organização que tenham envolvimento com projetos, validando a 

diretriz supracitada. É importante ressaltar que devido às características 

organizacionais das empresas que se encontram nos estágios de existência e 

sobrevivência do modelo de Churchill e Lewis, esta diretriz somente se aplica ao 

estágio de sobrevivência. 

O mapeamento dos processos de gerenciamento de projetos deve 

abordar a documentação relacionada com os projetos e os seus respectivos 

resultados, além do mapeamento do ciclo de vida do projeto. O intuito é que seja 

obtida desta documentação uma visão global dos projetos da organização, bem 

como aspectos que envolvam a seleção de projetos, o planejamento e a execução 

de cada projeto. 

Como resultado desta atividade, a organização contará com um conjunto 

de fluxogramas, documentos, funções e atribuições. 

4.2.9. IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS PILOTOS 

A última diretriz extraída da análise dos estudos de caso sugere a 

identificação e seleção dos projetos pilotos. Conforme Machado (2005), os primeiros 

efeitos práticos do processo de implantação de gerenciamento de projetos ocorrerão 

com a identificação e seleção dos projetos pilotos. A correta identificação e seleção 

destes projetos são aspectos fundamentais para o sucesso do processo de 

implantação. É importante destacar que os projetos selecionados devem ser 

relevantes para a organização e devem, preferencialmente, obter sucesso. 

Apesar da criticidade da atividade, se os projetos pilotos não obtiverem 

sucesso, estes não deverão levar à falência da organização. Deve-se descobrir as 
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causas das falhas e a possível influência da implantação das novas práticas de 

gerenciamento, além de reavaliar as estratégias de implantação. 

Para isto, Prado (2004) elenca alguns aspectos que devem ser levados 

em consideração na seleção dos projetos pilotos: 

• Com a seleção de mais de um projeto piloto, estes projetos devem 

adotar uma mesclagem de práticas comuns e diferentes práticas do 

PMBOK, visando a troca de experiência para futuros projetos; 

• Os projetos pilotos devem cobrir o maior número possível de tipos 

de projetos desenvolvidos pela organização; eles devem explorar, 

adaptar e adotar processos do PMBOK, que tornar-se-ão o núcleo 

de práticas a serem seguidas por futuros projetos; 

• Os projetos pilotos devem ter alta prioridade e importância para a 

organização. Eles devem ser reais (prazos, custos e clientes reais), 

e não experiências para teste de processos e ferramentas; 

• Os projetos pilotos devem proporcionar interesse geral na equipe e, 

especialmente nos gerentes de projetos, para que a implantação 

obtenha êxito; 

• Não devem ser introduzidas, nos projetos pilotos, novas 

experiências relacionadas aos processos da organização; 

• Os projetos pilotos devem possuir uma duração que seja suficiente 

para avaliação de melhoria de processo e esteja dentro do 

cronograma de implantação de gerenciamento de projetos. 

Além do exposto acima, analogamente, a ISO/IEC 12207(1995) 

recomenda para o processo de adaptação desta Norma para um projeto de software, 

a atividade de seleção de processos, atividades e tarefas, ressaltando que estes 
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elementos devem ser determinados e precisam possuir alguns fatores como: risco, 

tamanho, criticabilidade, custo, etc. 

Assim sendo, a diretriz estratégica que aconselha a identificação e 

seleção dos projetos pilotos, é totalmente aderente às boas práticas, ressaltando 

que devido às empresas que se encontram no estágio de existência somente 

gerenciarem praticamente um único projeto por vez, esta diretriz somente se aplica 

ao estágio de sobrevivência. 

4.2.10. ELABORAÇÃO DA FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

No intuito de estruturar as diretrizes estratégicas propostas para esta 

seção, cabe ressaltar a importância da atividade de elaborar a formulação 

estratégica do processo de implantação de gerenciamento de projetos nas 

organizações. Na análise do estudo dos casos, esta atividade foi evidenciada de 

forma bastante tímida, entretanto, Prado (2004) afirma que o alinhamento 

estratégico do processo de implantação é um fator crítico de sucesso. Para o autor, 

a formulação estratégica procura identificar aonde se deseja chegar, através do 

conhecimento do cenário no qual a organização se insere, seus pontos fortes e 

fracos e das oportunidades e ameaças existentes no mercado. 

De acordo com a ISO/IEC 15504/SPICE (1998), a identificação de ações 

de melhorias alinhadas com as metas do negócio, possibilita um melhor êxito na 

implantação de um processo. 

Para Machado (2005), a elaboração da formulação estratégica do 

processo de implantação é uma atividade que resulta em possíveis objetivos e 

metas a atingir. Caso estes estejam alinhadas aos objetivos de negócio da 

organização e sejam relevantes para os seus projetos e para as pessoas que neles 

trabalham, estes objetivos de negócio se tornam metas e objetivos de implantação. 
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As metas e objetivos de implantação devem ser mensuráveis, realistas e possíveis 

de alcançar, entretanto, cabe ressaltar que elas podem ser revisadas a todo 

instante, com a introdução de novas metas ou novos objetivos e a reformulação ou 

saída dos atuais. 

Diante disso, é recomendada a elaboração da formulação estratégica do 

processo de implantação, ressaltando que esta diretriz somente se faz necessária 

para as empresas que se encontram no estágio de sobrevivência do modelo de 

maturidade organizacional de Churchill e Lewis. 

4.2.11. AVALIAÇÃO DO ESFORÇO DE IMPLANTAÇÃO 

Finalizando a estruturação das diretrizes, destaca-se a total ausência da 

atividade de avaliação do esforço da implantação nas ações executadas pelos casos 

estudados. Esta atividade tem o papel de avaliar o esforço de implantação, através 

da validação dos procedimentos sugeridos para garantir que todo o processo 

realmente significou um avanço, mantendo os aspectos básicos da cultura da 

empresa. 

A avaliação dar-se-á por meio de relatos de experiências dos profissionais 

envolvidos no projeto de implantação, em que serão expostos as dificuldades 

encontradas durante realização da mesma, o suporte oferecido através de 

ferramentas, treinamentos, etc., o envolvimento da alta administração durante a 

implantação e os ganhos reais da organização com a adoção do novo processo de 

gerenciamento. 

Portanto, é sugerida a avaliação do esforço de implantação, ressaltando 

que devido as características organizacionais das empresas que se encontram nos 

estágios de existência e sobrevivência do modelo de Churchill e Lewis, esta diretriz 

somente se aplica ao estágio de sobrevivência. 
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Diante da lista de diretrizes expostas acima e, baseado em um raciocínio 

lógico seqüencial das atividades, é apresentado o conjunto sistematizado e 

estruturado de diretrizes estratégicas, proposto no início deste trabalho, conforme 

pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Conjunto Estruturado de Diretrizes Estratégicas 

Fonte: Autor 

Conforme pode ser visto, o processo de implantação de gerenciamento de 

projetos é segmentado nas etapas seqüenciais de planejamento e execução, além 

de contemplar um conjunto de atividades distintas para os estágios de maturidade 

organizacional de existência e sobrevivência. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta o encerramento do trabalho através das 

conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 

5.1. CONCLUSÕES 

Este trabalho de pesquisa procurou averiguar qual a estratégia adequada 

para implantar gerenciamento de projetos em empresas de TI, em estágios iniciais 

de maturidade organizacional. 

Para tanto, fez uso, principalmente, das seguintes referências: 

• Guia do Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, 

ou seja, o Guia PMBOK (PMI, 2004); 

• O modelo de ciclo de vida organizacional de Churchill e Lewis 

(1983); 

• O modelo sugerido por Pereira (2005), que associa o PMBOK ao 

modelo de Churchill e Lewis. 

Com base nas referências supracitadas e na bibliografia complementar, 

foi elaborado um questionário de pesquisa que avaliou a maturidade organizacional 

e o processo de implantação de gerenciamento de projetos em 3 (três) empresas de 

TI, selecionadas para a pesquisa, caracterizando-a como um estudo de múltiplos 

casos. 

A partir do refinamento dos dados coletados, foram executadas as 

seguintes análises: 

• Análise dos estudos de caso; 

• Análise crítica da lista de diretrizes estratégicas, obtidas a partir da 

análise dos estudos de caso, com base na pesquisa bibliográfica. 
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Diante dos resultados encontrados a partir da análise dos estudos de 

caso, conclui-se que as empresas pesquisadas utilizaram algumas boas práticas 

(diretrizes) em seu processo de implantação de gerenciamento de projetos. 

Entretanto, as empresas afirmaram, quando questionadas sobre como a 

organização avaliava de forma geral o processo de implantação de gerenciamento 

de projetos, que tiveram algumas dificuldades no processo. 

 

ALFA: “O processo de implantação de gerenciamento de projetos se resume 
em 2 palavras: Eficiência e Redução de Custos. Para nós, apesar de 
algumas deficiências, conseguimos atingir o objetivo de manter o nosso 
cliente satisfeito, reduzindo custos operacionais.” 

BETA: “A organização avalia de forma satisfatória, apesar das dificuldades 
encontradas, como: custo, prazos, complexidade.” 

GAMA: “Infelizmente, o processo não correspondeu as nossas expectativas! 
A alta complexidade e a grande quantidade de processos do PMBOK 
demandaram muito tempo do responsável pelo processo. Atualmente, 
estamos analisando a necessidade da manutenção do processo de 
gerenciamento de projetos em nossa empresa.” 

 

Estas afirmações corroboram para a conclusão de que o processo de 

implantação de gerenciamento de projetos nas empresas pesquisadas necessitava 

do apoio de um conjunto estruturado de diretrizes estratégicas, que pudessem 

definir como, quando e quais atividades deveriam ser executadas. 

Ainda sobre os resultados encontrados a partir da análise dos estudos de 

caso, conclui-se que com o avanço da maturidade organizacional, as empresas 

incrementam a utilização de boas práticas em seu processo de implantação de 

gerenciamento de projetos, possibilitando a obtenção de resultados positivos 

 

ALFA: “Satisfatórios. É notável o crescimento profissional, em especial no 
assunto em questão. Fomos incentivados pela diretoria geral da empresa, e 
temos a certeza que o investimento trouxe retorno para a mesma.” 

BETA: “Em relação aos aspectos relacionados aos escopos, custos e 
cronogramas dos projetos pós-implantação, tivemos bons resultados. 
Precisamos melhorar ainda em outras áreas como qualidade e 
comunicações. Alguns resultados negativos foram provenientes da falta de 
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um cronograma de implantação, como também da falta de dados referente 
ao custo da implantação.” 

GAMA: “A implantação tinha tudo para dar certo, porém, pecamos em não 
estabelecer nenhum objetivo/meta para o processo, além de não 
priorizarmos a implantação.” 

 

Já em relação à análise crítica da lista de diretrizes estratégicas, obtidas a 

partir da análise dos estudos de caso, com base na pesquisa bibliográfica, foi 

concluído que as boas práticas extraídas dos estudos de caso puderam ser 

validadas através da pesquisa bibliográfica. Com isto, afirma-se que estas boas 

práticas influenciaram positivamente para o processo de implantação de 

gerenciamento de projetos nestas empresas. Além das extrações dos 

condicionantes que influenciaram positivamente, foram detectados elementos que, 

devido a sua ausência, influenciaram negativamente para o processo. 

Diante das diretrizes apresentadas, conclui-se que as empresas de TI em 

estágios iniciais de maturidade organizacional, de acordo com o modelo de Churchill 

e Lewis, possuem necessidades específicas no processo de implantação de 

gerenciamento de projetos. Cabe ressaltar que esta especificidade difere inclusive, o 

processo de implantação entre os estágios de existência e sobrevivência, já que 

algumas diretrizes somente são aplicadas em empresas com determinadas 

características organizacionais. 

Com isso, e baseado em um raciocínio lógico seqüencial das atividades, 

foi apresentado o conjunto sistematizado e estruturado de diretrizes estratégicas, 

proposto no início deste trabalho. 

5.2. TRABALHOS FUTUROS 

Visando à continuidade do estudo realizado nesta dissertação, 

recomenda-se: 
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• A elaboração de uma pesquisa qualitativa, que tenha como objetivo 

geral criar um modelo detalhado para o gerenciamento de projetos, 

definindo exatamente que áreas, processos e técnicas deverão ser 

aplicados nas empresas em estágios de existência e sobrevivência, 

de acordo com o modelo de Churchill e Lewis, e que possa ser 

utilizada na diretriz de instanciação do PMBOK, proposta neste 

trabalho; 

• A elaboração de um estudo de múltiplos casos, de caráter 

instrumental e de natureza qualitativa, que tenha como objetivo 

validar o conjunto de diretrizes estratégicas propostas neste 

trabalho; 

• A elaboração de um estudo que tenha como objetivo criar um 

método de implantação que qualifique de forma detalhada, as 

ações a serem executadas em cada diretriz estratégica proposta, 

possibilitando, com isto, uma garantia de maior qualidade no 

processo como um todo; 

• A elaboração de um estudo que tenha como objetivo expandir o 

conjunto estruturado de diretrizes estratégicas para os demais 

estágios do modelo de maturidade organizacional de Churchill e 

Lewis. 



77 

 

 

REFERÊNCIAS 

BORINELLI, Márcio Luiz. Identificação do ciclo de vida das pequenas empresas 
através das demonstrações contábeis. Florianópolis, 1998. Dissertação (mestrado 
em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. 
Disponível em: <http://www.eps.ufsc.br/disserta98/borinelli/index.html>. Acessado 
em: 30 de janeiro de 2008. 
 

CARVALHO, Gustavo Henrique Porto de. Um método para o planejamento 
estratégico do gerenciamento de projetos de software. Recife, 2009. 81p. 
Proposta de Dissertação (mestrado em Ciência da Computação). Universidade 
Federal de Pernambuco, UFPE. 
 

CHURCHILL, Neil C.; LEWIS, Virginia L. The five stages of small business 
growth. Boston: Harvard Business Review, May-June, 1983. 
 

COSTA, Cleyverson P. et al. Modelos de maturidade em gerenciamento de 
projetos. Uma análise crítica. In: X Encontro de Estudantes de Informática do 
Tocantins, 2008, Palmas. Anais da ENCOINFO 2008. Palmas: ULBRA, 2008. 
Disponível em: <http://www.ulbra-
to.br/eventos/encoinfo2008/artigos/ModelosdeMaturidadeemGerenciamentodeProjet
os-UmaAnaliseCritica.pdf>. Acessado em 13 de janeiro de 2009. 
 

CRAWFORD, J. Kent. Project Management Maturity Model. 2nd. Ed. 
Pennsylvania: Auerbach Publications, 2006. 
 

DOTPROJECT. dotproject – Open Source Software :: Open Source Project and 
Task Management Software. Disponível em: <http://www.dotproject.net>. Acessado 
em: 20 de maio de 2009. 
 

FIALHO, Beatriz de Castro; DEUTCHER, José Arnaldo. Tecnologia e crescimento da 
firma: O caso das empresas de desenvolvimento de software do Rio de Janeiro. 
Revista de ciência e tecnologia, Piracicaba: Editora UNIMEP, v. 07, n. 13, 1999. p. 
37-50. 
 

FRÖHLICH, Luzia. Ciclo de vida das empresas e as práticas organizacionais: O 
caso Dudalina. Biguaçu, SC, 2005. 144p. Dissertação (mestrado em Administração). 
Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI. 
 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1987. 



78 

 

 

 

HARRISON, Paulo Dias. Análise e resultados da aplicação de modelos de 
maturidade em gerenciamento de projetos em um organização: Um estudo de 
caso. São Paulo, SP, 2006. 216p. Dissertação (mestrado em Engenharia Naval). 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
 

ISO. ISO/IEC 12207: Information Technology – Software Life-Cycle Process. 
Geneve, International Standard Organization, 1995. 
 

______. ISO/IEC TR 15504: Information Technology – Software Process 
Assessment. Geneve, International Standard Organization, 1998. 
 

KERZNER, Harold. Strategic planning for project management using a project 
management maturity model. New York: John Wiley & Sons, 2001. 
 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1985. 
 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli, E. D. Pesquisa em educação: Abordagem 
qualitativa. São Paulo: EPU, 1986. 
 

LUKOSEVICIUS, Alessandro P.; CAMPOS FILHO, Luiz Alberto N.; COSTA, Helder 
G. Maturidade em gerenciamento de projetos e desempenho dos projetos, 
2007. Disponível em: 
<http://www.producao.uff.br/conteudo/rpep/volume72007/RelPesq_V7_2007_07.doc
>. Acessado em: 23 de abril de 2008. 
 

MACHADO, Marcos Vinícius Lima e. Um processo de Implantação do PMBOK em 
organizações de software. Recife, PE, 2005. 77p. (Trabalho de Conclusão de 
Curso). Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5ª 
Edição, São Paulo: Atlas, 2007. 
 

MERRIAM, S. Qualitative research and case study applications in education. 
San Francisco: Jossey-Bass, 1998. 
 

MINUZZI, Josiane. Habilidades e conhecimentos do empreendedor catarinense 
que influenciam no sucesso dos negócios nas primeiras fases do ciclo de vida 



79 

 

 

organizacional. Florianópolis, SC, 2007. 130p. Dissertação (mestrado em 
Engenharia da Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. 
 

OGC. Managing Successfull Projects with PRINCE2. UK: Stationery Office Books, 
2005. 
 

PATTON, M. Qualitative research and evaluation methods. 3. ed., Thousand 
Oaks: Sage, 2002. 
 

PEREIRA, Felipe Augusto. Gerenciando projetos de software em empresas de 
diferentes níveis de maturidade. Recife, PE, 2005. 63p. (Trabalho de Conclusão 
de Curso). Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
 

______. A relação entre as características pessoais do gerente de projetos e o 
desempenho de projetos de desenvolvimento de software: Proposição de um 
modelo. Recife, PE, 2008. 160p. Dissertação (mestrado em Administração). Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
 

PMI. Um guia do conjunto do conhecimentos em gerenciamento de projetos: 
Guia PMBOK. Terceira Edição, Newtown Square: Four Campus Boulevard, 2004. 
 

______. Organizational project management maturity model. Newtown Square: 
Four Campus Boulevard, 2003. 
 

PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de portfólios, programas e projetos 
nas organizações. 4ª Edição, Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços LTDA, v. 01, 
2004. 
 

RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social: Métodos e técnicas. 3ª 
Edição, São Paulo: Atlas, 1999. 
 

ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 2ª 
Edição, São Paulo: Atlas, 1999. 
 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico: Diretrizes para 
o trabalho didático-científico na universidade. 11ª Edição, São Paulo: Cortez Editora 
e Autores Associados, 1984. 
 



80 

 

 

SILVA, Cassandra R. O. Metodologia e organização do projeto de pesquisa: 
Guia prático. 2004. Disponível em: 
<http://www.etfce.br/Pesquisa/dippg/metodologia/Metodologia%20e%20Organiza%E
7%E3o%20de%20pesquisa_apostila.pdf>. Acessado em: 12 de dezembro de 2008. 
 

STAKE, R. The art of case study research. Thousand Oaks: Sage, 1995. 
 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: A pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
6ª Edição, São Paulo: Atlas, 2005. 
 

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. 
2ª Edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 

YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Sage Publications Inc., 
1989. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



82 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 
MATURIDADE ORGANIZACIONAL E EM GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS 
 

Parte I: Identificação da Maturidade Organizacional 

1. Quando a empresa foi criada? Como foi seu surgimento? 

2. Quantos sócios a empresa possuía no início e quantos possui hoje? Destes, 

quantos exercem atividades na empresa? 

3. Quantos colaboradores a empresa possuía no início e quantos possui hoje? 

4. Qual o organograma da empresa? No caso de organograma por departamentos 

ou áreas, procure identificar o número aproximado de pessoas em cada um 

deles. 

5. Quais os produtos e serviços prestados atualmente? 

6. Quantos clientes a empresa possui? Qual a participação dos principais clientes 

no faturamento da empresa? 

7. A empresa conta com normas e procedimentos padronizados? Em que áreas? 

8. Como a comunicação é realizada na empresa? 

9. A empresa faz uso de sistemas de informação em seus processos gerenciais? 

Que tipos de sistemas? 

10. A empresa faz uso de sistemas de informação em seus processos operacionais? 

Que tipos de sistemas? 

11. Quais os principais objetivos de curto, médio e longo prazo da empresa? 

 

Parte II: Avaliação do Processo de Implantação de Gerenciamento de Projetos 

1. No processo de implantação de gerenciamento de projetos na organização, foi 

designado algum profissional para liderar este processo? Caso positivo, qual a 

experiência em Gerenciamento de Projetos do mesmo? Foi necessária alguma 

contratação ou formação de algum profissional já existente? 

2. Como a organização avalia e considera a importância dada a um profissional 

experiente que seja designado para o processo de implantação de 

gerenciamento de projetos? 
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3. A organização obteve o apoio de alguma consultoria externa no processo de 

implantação? Caso positivo, como a organização avalia a importância da 

consultoria neste processo? 

4. De que forma foi demonstrada para todos os envolvidos com projetos, a 

importância do gerenciamento de projetos para a organização? Quem foi 

responsável pela demonstração? Houve algum envolvimento da alta 

administração? 

5. De que forma a alta administração apóia o gerenciamento de seus projetos? 

6. Como a organização avalia e considera o interesse da alta administração em 

compreender e demonstrar a importância do gerenciamento de projetos? 

7. A organização estabeleceu algum alinhamento entre a terminologia utilizada em 

gerenciamento de projetos, com as demais utilizadas dentro da organização? 

Caso positivo, este alinhamento adquiriu alguma importância no dia-a-dia da 

organização? De que forma? 

8. Qual a estratégia utilizada pela organização para avaliar quantitativamente, os 

custos e benefícios do processo de implantação de gerenciamento de projetos? 

9. Como a organização avalia e considera a importância desta avaliação? 

10. Durante a fase de planejamento do processo de implantação, houve algum 

diagnóstico da maturidade em gerenciamento de projetos da organização? Caso 

positivo, qual o modelo de maturidade utilizado? 

11. Como a organização avalia e considera a importância de um diagnóstico da 

situação atual? 

12. Na implantação de gerenciamento de projetos, a organização já possuía uma 

padronização dos processos organizacionais? Caso negativo, foi feito algum 

mapeamento e padronização destes processos? 

13. Na implantação de gerenciamento de projetos, a organização já possuía uma 

documentação dos procedimentos adotados nos processos? Caso negativo, foi 

feito alguma documentação e avaliação destes procedimentos? 

14. De que forma, as metas e objetivos estratégicos do processo de implantação 

foram alinhados com o negócio da organização? 

15. A alta administração está comprometida em estabelecer uma direção, para os 

projetos, que atenda aos interesses da organização? 
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16. Como a organização avalia e considera a importância desta formulação 

estratégica? 

17. Durante a fase de planejamento do processo de implantação, a organização 

elaborou algum plano de implantação, contemplando os fatores críticos de 

sucesso, a definição das atividades e do respectivo cronograma, e a definição da 

equipe responsável, com as suas respectivas atribuições. 

18. Como a organização avalia e considera a importância deste plano para o 

processo de implantação? 

19. A organização adotou algum sistema informatizado de gestão de projetos na 

organização? Caso positivo, esta adoção trouxe benefícios para a implantação? 

Quais?  

20. O sistema informatizado de gestão de projetos está integrado a outros sistemas 

corporativos? 

21. Com a implantação de gerenciamento de projetos na organização, ocorreu 

alguma priorização das áreas de conhecimento do PMBOK, e seus respectivos 

processos? Caso positivo, esta priorização adquiriu alguma importância na 

implantação? De que forma? 

22. Quais os critérios adotados para esta priorização? 

23. Com a implantação de gerenciamento de projetos na organização, ocorreu 

alguma seleção das entradas e saídas, de acordo com a área priorizada? Caso 

positivo, esta seleção adquiriu alguma importância na implantação? De que 

forma? 

24. Quais os critérios adotados para esta seleção? 

25. Com a implantação de gerenciamento de projetos na organização, ocorreu 

alguma seleção das ferramentas e técnicas, de acordo com a área priorizada? 

Caso positivo, esta seleção adquiriu alguma importância na implantação? De que 

forma? 

26. Quais os critérios adotados para esta seleção? 

27. A organização possui um plano de capacitação em gerenciamento de projetos? 

Qual a periodicidade dos treinamentos? O plano contempla os profissionais 

recém-contratados que terão envolvimento com projetos? 

28. Como a organização avalia e considera a importância do plano de capacitação 

para o processo de implantação? 
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29. Qual a estratégia utilizada na seleção dos projetos pilotos, durante a fase de 

implementação de gerenciamento de projetos na organização? 

30. Como a organização avalia e considera a importância da seleção dos projetos 

pilotos para o processo de implantação? 

31. Como a organização avalia os resultados obtidos pelo(s) membro(s) que 

participou(aram) do projeto de implantação? 

32. Como organização avalia os ganhos reais da organização com a adoção do 

processo de gerenciamento de projetos? 

33. Como a organização avalia de forma geral, o processo de implantação de 

gerenciamento de projetos? 


