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RESUMO 
 

 

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), como o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), provêm ao mercado e à sociedade as tecnologias 

necessárias ao atual ambiente competitivo. Diagnosticar, avaliar e aprimorar o conhecimento 

adquirido em projetos tem sido alvo de organizações públicas e privadas na busca por 

melhorias no desempenho e alcance do sucesso nos seus empreendimentos. Por meio deste 

trabalho de pesquisa, objetiva-se fornecer subsídios e informações estruturadas para o 

aprimoramento da gestão de projetos, programas e portfólio da Diretoria de Metrologia 

Científica Industrial (Dimci) do Inmetro. A investigação identificou através dos atuais 

gerentes de projetos e programas o grau de maturidade percebida, bem como forneceu uma 

proposta de melhoria com adequada relação custo-benefício para que se atinjam na Dimci 

resultados perceptíveis nesse tema. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo composta por 

questionários e entrevistas com perguntas pautadas nas sete perspectivas possíveis do modelo 

de maturidade adotado: Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model 

(P3M3). Ao final, foi possível extrair alguns produtos pretendidos, tais como: percepção da 

maturidade em competências predefinidas por gestores de projetos e programas; pontos fortes 

e fracos no ambiente interno; e plano de ação visando o aperfeiçoamento contínuo da 

estrutura gerencial destinada à sustentação dos projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

da Dimci. 

 

Palavras-chave: Modelos de maturidade em gestão de projetos. Gestão de projetos, 

programas e portfólio. Escritório de projetos. Melhoria contínua. Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Institutes of Science and Technology (ICTs), such as the National Institute of Metrology, 

Quality and Technology (INMETRO), aim at providing society and the economy with the 

necessary technologies to the current competitive environment. Public and private 

organizations have been diagnosing, assessing and improving knowledge acquisition in their 

projects, in search for performance improvement and success. This thesis aims at providing 

subsidies and knowledge to improve project, program and portfolio management at 

INMETRO’s Department of Scientific Industrial Metrology (Dimci). The investigation 

assessed the maturity of project management and proposed solutions through a field research, 

which comprised interviews and questionnaires inspired by Portfolio, Programme and Project 

Management Maturity Model’s (P3M3) seven perspectives. Ultimately, it was possible to 

assess the interviewees’ perception of project management maturity at Dimci, to identify 

strenghts and weaknesses in Dimci’s internal environment, and to develop an action plan 

aimed at continuous improvement of Dimci’s research and development (R & D) 

management organizational structure.  
 

Keywords: Project management maturity models. Project, program and portfolio 

management. Project Management Office (PMO). Continuous improvement. Research and 

Development Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

No mundo de negócios e mudanças rápidas que vivemos hoje, criam-se padrões, 

técnicas e ferramentas de modo a obter resultados de forma rápida e eficiente. O 

gerenciamento de projetos se coaduna com esse universo, pois é frequentemente descrito 

como “ciência para conseguir e obter os resultados” (SOTILLE, 2010, p. 20). O 

aprimoramento da disciplina gestão de projetos se faz presente como ferramenta estratégica 

de organizações privadas, públicas e da sociedade civil organizada. Tal evolução deixou de 

ser uma preocupação diferencial das empresas para passar a ser parte das funções comuns 

para a manutenção nos mercados. 

Segundo Greice Noro (2006, p. 2), a mudança não é mais vista como algo inteiramente 

ruim, pelo contrário, hoje mudança significa aperfeiçoamento contínuo. Mudanças geram 

conflitos. Conflitos não são mais vistos como prejuízo certo, pois, se bem resolvidos, podem 

gerar benefícios. A gestão de projetos, da mesma forma, não é mais vista como um sistema de 

interesse do plano interno das organizações: trata-se agora de uma arma competitiva, que 

representa níveis crescentes de qualidade, e agrega valor aos clientes. 

Em todo tipo de organização – governamental, institucional e industrial – existe um 

reconhecimento crescente de que, embora muitos projetos existam dentro da organização, eles 

são frequentemente pouco compreendidos e não adequadamente gerenciados (ARCHIBALD, 

2003, apud PRADO, 2010, p. 7). Significa dizer que, embora seja uma função parte do mix de 

gestão das empresas, o gerenciamento de projetos, programas e portfólio ainda tem aplicação 

incipiente no mundo corporativo em comparação com outras tecnologias de gestão, como o 

planejamento estratégico. 

No setor público, e mais especificamente em uma instituição de ciência e tecnologia 

(ICT), a gestão de projetos vem se constituindo não só como instrumento necessário, mas 

também como elemento essencial nos últimos anos para que haja avanços da ciência básica à 

ciência aplicada e, consequentemente, para a incorporação de novas tecnologias na vida de 

milhares de usuários através das políticas do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação.  

No entanto, o panorama inicial indica que existem maturidades diversas no sentido de 

aprimorar a gestão de projetos, fazendo com que cada organização possua seu próprio 

contexto e metas para alcançar maiores sucessos nos projetos que executa. 



18 

 

 

Tendo isso em vista, o planejamento estratégico é o processo essencial que agrega 

valor ao negócio no momento em que se propõe a elaborar e tomar decisões sobre a visão que 

se deseja que uma organização alcance. Nesse mesmo sentido, o planejamento consciente da 

gestão de projetos se traduz no desenvolvimento de procedimentos eficazes para que se 

possam atingir objetivos com alta probabilidade de sucesso e baixa probabilidade de falhas. 

O caminho para melhoria no desempenho de projetos é suscetível de análises e 

diagnósticos circunstanciais, assim como o diagnóstico ambiental, que é realizado no 

planejamento estratégico de uma organização. A análise da percepção da maturidade e, 

consequentemente, a proposição de melhorias são a execução de uma das fases do ciclo da 

implantação do planejamento estratégico em prol da gestão de projetos. 

Os resultados esperados, portanto, são o desenho da percepção atual em 

gerenciamento de projetos e o suprimento de lacunas reconhecidas como chave para o avanço 

em direção a um novo patamar rumo ao sucesso dos projetos na organização. Este 

preenchimento de lacunas pressupõe mudanças significativas na estrutura e na cultura 

organizacional, que deverão ser realizadas com a colaboração das pessoas envolvidas em 

equipes de projetos, em times de suporte e apoio a projetos, e com a vontade de transformação 

dos próprios gerentes de projetos. 

É preciso também definir maturidade, que, para os fins da corrente pesquisa, é 

entendida como o grau de evolução determinada pelos conhecimentos utilizados. Quanto 

maior a maturidade, mais há a natureza repetitiva dos procedimentos e a probabilidade de que 

cada um dos projetos alcance o sucesso pretendido. A maturidade em gerenciamento de 

projetos vem do esforço da organização em padronizar e melhorar suas práticas de gestão de 

projetos, buscando a disseminação da cultura e a melhoria contínua (KERZNER, 2001, p. 18-

19). 

Mas se pode fazer a pergunta: avançar níveis na maturidade em gestão de projetos 

pode realmente fazer a diferença? A resposta curta é sim. E os benefícios de se trabalhar em 

busca de uma maturidade maior foi documentado e conduzido no Center for Business 

Practices (CBP) em 2006. Foi o primeiro estudo a identificar a correlação direta entre o 

aperfeiçoamento do desempenho organizacional e a maturidade em gerenciamento de 

projetos. 

O estudo do CBP “Maturidade em gerenciamento de projetos: um referencial das 

melhores práticas atuais” (Project management maturity: a benchmark of current best 

practices), respondido por gerentes de projetos de diversas organizações, forneceu resultados 
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que comprovam aumento de performance ao negócio em oito áreas distintas: melhoria em 

prazos, melhoria em custos/orçamento, satisfação do cliente, melhoria na alocação de 

recursos, alianças estratégicas, gestão da qualidade nos projetos, satisfação dos empregados e 

melhoria do portfólio. 

O estudo provou ainda que organizações de alto desempenho são 38% mais maduras 

em gerenciamento de projetos do que as demais organizações e que o aumento de nível de 

maturidade numa organização resulta num aumento significativo de desempenho, 

particularmente na satisfação do cliente. Crawford (2007, p. 6) cita ainda que a melhoria na 

maturidade em gerenciamento de projetos é a chave para o sucesso do desempenho 

organizacional como um todo. Antes de tudo, a organização executa sua estratégia por meio 

dos projetos. Consequentemente, o sucesso nos projetos reflete na melhoria global da 

organização. 

 

1.2 PROBLEMA IDENTIFICADO 

Há necessidade de mais informações e consolidação da percepção da maturidade 

organizacional acerca das atividades de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) na Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro.  

Além desse problema, é preciso saber se a atual organização, a estrutura de apoio e as 

ferramentas utilizadas atendem aos requisitos necessários para que gerentes de projetos e 

programas desenvolvam planos de trabalho objetivando o desempenho previsto por órgãos 

financiadores e patrocinadores dos projetos de P&D.  

Além disso, através de uma pesquisa nos documentos de gestão atuais, não há um 

plano de melhorias visando incrementar o nível atual em gestão de projetos, programas e 

portfólio a fim de atingir um melhor nível no futuro, visto que não há inclusão no sistema de 

gestão de instrumentos específicos que visem à evolução do gerenciamento nem respostas 

específicas exigidas em reuniões de análise crítica de gestão da Dimci. 

 

1.3  OBJETIVOS  

No presente estudo, os objetivos são categorizados e denominados de objetivo geral e 

objetivos específicos, respectivamente. O objetivo geral representa o propósito maior do 

trabalho aqui apresentado, definindo um direcionamento e dele sendo feitas as principais 

conclusões que embasam os resultados finais e seus desdobramentos. Os objetivos específicos 
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são subprodutos necessários à pesquisa que servem de apoio para uma estruturação mais 

robusta das conclusões alcançadas através do atendimento ao objetivo geral.  

 

1.3.1  Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar, avaliar e propor melhorias em gestão de 

projetos, programas e portfólio em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas 

atividades da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro por meio de 

um modelo de maturidade reconhecido e disseminado mundialmente. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Este estudo tem como objetivos específicos: 

a) Indicar o nível de percepção da maturidade da Diretoria de Metrologia Científica e 

Industrial nas diversas perspectivas que o modelo de maturidade aplicado se baseia. 

b) Diagnosticar os pontos fortes e os pontos fracos contextuais presentes na gestão dos 

projetos de pesquisa e desenvolvimento da Diretoria de Metrologia Científica e 

Industrial. 

c) Estabelecer uma proposta de plano de ação estruturada para o incremento contínuo 

da maturidade organizacional em gestão de projetos, programas e portfólio.  

 

1.4  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

A pesquisa possui quatro diferentes áreas, que devem ser delimitadas quanto ao 

assunto, ao tempo, ao local e às pessoas. 

Em relação ao assunto, a delimitação se desdobra no nível encontrado na organização 

sobre a percepção da maturidade em gestão de projetos, programas e portfólio. 

Quanto ao tempo, esta pesquisa se coaduna com a delimitação relativa ao período de 

pesquisa e desenvolvimento desta dissertação.  

Em relação ao lugar, esta pesquisa se delimita ao Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), mais especificamente a uma das suas unidades principais 

(UP): a Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci).  

Quanto às pessoas escolhidas para a pesquisa, elas são classificadas nas categorias 

servidores públicos e de bolsistas de iniciação científica que têm ou tiveram experiência em 

projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) por um determinado tempo nas atividades 

desenvolvidas no Inmetro. 



21 

 

 

Entretanto, esta pesquisa não contempla causas e consequências secundárias ao nível 

de maturidade percebida em gestão de projetos e programas na organização, bem como 

aspectos da liderança do gestor de projetos; subculturas das equipes de projetos; aspectos do 

clima organizacional encontrado em correlação com a maturidade percebida; e estudos sobre 

estrutura organizacional em relação à maturidade em gestão de projetos. 

Em relação ao tempo, esta pesquisa não tem como escopo qualquer outra pesquisa de 

campo que não esteja dentro do período de pesquisa e desenvolvimento desta dissertação. 

Porém, no decorrer da escrita do texto, descobrimos a possibilidade de realizar pesquisas 

complementares com a finalidade inerente de incrementar o nível de maturidade em gestão de 

projetos.  

Quanto ao lugar, não se colocará à disposição desta pesquisa a investigação da 

maturidade percebida de outra UP do Inmetro que não esteja sob o controle da Dimci direta 

ou indiretamente. Assim como não é escopo desta pesquisa a medição da maturidade do 

Inmetro como um todo. 

Configuram-se como as pessoas que não são parte da pesquisa todas as que não 

possuem mais vínculo formal com o Inmetro ou qualquer UP no momento da realização da 

pesquisa de campo. Pode-se exemplificar o não escopo das pessoas participantes como 

servidores públicos exonerados, demitidos ou vacantes; ex-bolsistas que finalizaram pesquisa 

ou deixaram a organização; estagiários – por possuírem experiência incipiente; terceirizados 

que prestam serviços em áreas laboratoriais ou administrativas – pela possibilidade de conflito 

de interesses e responsabilidades.  

 

1.5  IMPORTÂNCIA DA PESQUISA    

A percepção da maturidade e proposição de melhorias em gestão de projetos é de 

relevância na Dimci à medida que a instituição vem sendo demandada por projetos de P&D 

em maiores níveis de sucesso, a fim de acompanhar o estado da arte, tecnologias de ponta e 

solução em inovação para o desenvolvimento do comércio e indústria nacionais.   

Ademais, é uma oportunidade de identificar a maturidade de um órgão de instituição 

do setor público. No momento há poucas análises nesse segmento, uma vez que foi 

identificado apenas um acompanhamento consolidado de maturidade que fora iniciado antes 

de 2007 e publicado pelo Banco Central do Brasil (PEREIRA, 2013, p. 6).  

Também é importe tal pesquisa porque a partir do momento em que se traçam 

caminhos de melhoria no sistema de gestão, destacando a gestão de projetos como foco em 
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questão, o ambiente organizacional se torna mais apto para produção de resultados 

substanciais para o alcance da estratégia.  

 

1.6  PERGUNTAS DA PESQUISA    

O gerenciamento de projeto, programas e portfólio surge como um instrumento que 

visa operacionalizar a estratégia de uma organização através de métodos, processos e 

ferramentas. Neste sentido, percebe-se a necessidade de um trabalho com a finalidade de 

verificar o desempenho na Dimci e fomentar entendimento sobre o nível de maturidade no 

tema em busca de maiores níveis de sucesso em projetos executados pela unidade 

organizacional em questão.  

A presente pesquisa busca responder às seguintes questões:  

1. Como se encontra atualmente o nível de maturidade da Dimci?  

2. Quais são as condições contextuais favoráveis à disseminação de uma cultura maior de 

gestão de projetos, programas e portfólio na Dimci? 

3. Quais são as condições contextuais desfavoráveis à disseminação de uma cultura maior de 

gestão de projetos, programas e portfólio na Dimci? 

4. Existem diferenças conceituais e de percepção entre os gerentes de projetos, programas e 

portfólio do nível de gestão de projetos praticado atualmente na Dimci? 

5. Por quais estratégias é possível alcançar maiores níveis de maturidade em gestão de 

projetos, programas e portfólio na Dimci? 

 

1.7  ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Esta dissertação está organizada por introdução, referencial teórico, metodologia da 

pesquisa, análise e discussão dos resultados da pesquisa, proposta para melhoria da 

maturidade em gestão de projetos e conclusão, tentando reunir em um só texto as bases do 

estudo e seus produtos de forma coesa e instigante ao leitor. 

A introdução apresenta os principais problemas e hipóteses que substanciam a 

pesquisa de campo. Iniciada com as considerações gerais, também introduz o leitor ao 

contexto da pesquisa, delimitações e perguntas a serem respondidas ao fim da investigação. 

O referencial teórico é construído de modo a proporcionar embasamento sobre o tema 

do leigo ao expert no assunto. Nesta seção é possível diferenciar processos de projetos, 

conceituar sucesso em projetos e abordar as diferença entre projetos, programas e portfólio no 

primeiro momento. Após o lançamento dessas bases, aprofunda-se no tema ao abordar com a 
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amplitude necessária as associações de estudo e boas práticas gestão de projetos, 

características dos escritórios de projetos e, por último, modelos de aferição da maturidade em 

gestão de projetos, programa e portfólio existentes, bem como faz uma breve explanação 

sobre a experiência no setor público em maturidade de projetos. 

O método de pesquisa contempla uma abordagem por projeto, pois a investigação 

exploratória é desenhada basicamente sob os contornos de guia de melhores práticas em 

projeto, compreendendo da iniciação ao encerramento. Esta seção tem como destaques a 

apresentação dos requisitos da pesquisa, as partes interessadas no tema proposto, o 

detalhamento do pré-teste com os gerentes de projeto e o sistema de monitoramento e 

controle, que permite a antecipação sobre os problemas advindos da aplicação da pesquisa de 

campo. 

A análise e discussão dos resultados da pesquisa é a seção seguinte, que aborda os 

resultados alcançados a partir da investigação realizada com o público-alvo da pesquisa. 

Extraem-se neste momento as principais conclusões e evidências a fim de se tomar decisões 

acerca da estratégia para atacar o problema identificado anteriormente. A pesquisa conta com 

duas vertentes para análise e discussão: questionários e entrevistas. Uma é complementar à 

outra e traduz a importância de se obter uma visão sistêmica do contexto, mesmo que os 

problemas venham a ser locais. 

Na penúltima parte, que corresponde à proposta para melhoria da maturidade em 

gestão de projetos, são apresentados os principais pontos, destaques, oportunidades de 

melhoria e outras indicações feitas pelo público-alvo da pesquisa. O desenvolvimento desta 

seção permite que haja o desenho de uma solução concreta e factível para as oportunidades e 

ameaças encontradas, levando-se em consideração as barreiras que surgem com a introdução 

de uma mudança organizacional possível de ser colocada em prática a partir da coordenação 

entre gestores de projetos, programas e portfólio, equipe de apoio/suporte, colaboradores e do 

escritório de projetos da Dimci.     

A conclusão encerra o trabalho desenvolvido ao confirmar ou não o problema 

identificado e as hipóteses de solução. Além disso, destaca aspectos encontrados ao longo da 

pesquisa e indica futuros estudos que podem corroborar com o tema proposto.  
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1.8  CONTEXTO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

1.8.1  O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma autarquia 

federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua 

como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Conmetro), colegiado interministerial que é órgão normativo do Sistema Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sismetro) (COSTA, 2006, p. 66).  

Criado pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, o Inmetro substituiu o então 

Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliou significativamente o seu raio de 

atuação a serviço da sociedade brasileira. Como se pode ver na figura abaixo, o organograma 

do Inmetro é composto por órgãos de assessoria, diretorias e coordenações-gerais (as quais 

possuem status de diretorias). Além disso, é competente para gerir a Rede Brasileira de 

Metrologia Legal e Qualidade, cuja responsabilidade é dividida com os órgãos delegados em 

cada Estado da federação através dos Institutos Estaduais de Pesos e Medidas. 

 

Figura 1 – Organograma do Inmetro (simplificado). 

 
Fonte: adaptado de MQ-Inmetro (2013, p. 15). 
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O Inmetro também é reconhecido como um dos centros de excelência em ciência, 

tecnologia e inovação, além de estar direcionado a aprofundar sua atuação no apoio à 

inovação do setor produtivo, promovendo a infraestrutura básica de metrologia e avaliação da 

conformidade, ambas fundamentais para a competitividade da indústria nacional e promotoras 

da agregação de valor aos produtos e serviços do país. A missão institucional do Inmetro é 

prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos através da metrologia e 

da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a 

inovação e a competitividade do país. 

O Inmetro baseia suas atividades no tripé básico qualidade, normalização e 

metrologia, que dependem umas das outras, assim como pode ser observado nessa analogia 

com a culinária feita por Waldir Fernandes: 

 

A normalização representa a receita propriamente dita. Indica os elementos que 

devem compor o prato, as proporções, o modo e os cuidados na preparação, o 

método de verificação do cozimento, o equipamento necessário e a apresentação do 

prato. A metrologia está presente na dosagem dos elementos. Sem uma proporção 

devidamente equilibrada, a receita fica comprometida. Vale observar que, ao se 

indicar uma medida, é preciso saber de que medida se trata e possuir o elemento da 

dosagem em referência. A qualidade é o resultado. Uma boa comida pode apresentar 

diversos aspectos em relação à sua qualidade: sabor, aroma, proteínas, 

aproveitamento dos alimentos disponíveis, emprego e otimização de recursos 

(FERNANDES, 2011, p. 62). 

 

Com o objetivo de assegurar a execução da missão e do suporte às atividades, o 

Inmetro, segundo Márcia Martins (2009, p. 46), tem sua estrutura organizacional dividida em: 

 

a) Macroprocessos finalísticos – aqueles pelos quais a instituição cumpre a sua 

missão: pesquisa, desenvolvimento e rastreabilidade em metrologia; inovação e 

tecnologia; controle metrológico; avaliação da conformidade; acreditação de 

laboratórios e organismos; articulação internacional.  

b) Processos organizacionais – aqueles que dão suporte aos macroprocessos 

finalísticos: gestão estratégica e apoio. 

 

Essa organização interna é necessária devido à complexidade dos produtos e serviços 

oferecidos e devido à própria missão e escopo de atuação do Inmetro, porque: 

 

À medida que a sociedade se desenvolve e se torna mais complexa, mais baseada em 

conhecimento sofisticado, maior fica a dependência de medições – mais numerosas, 

mais exatas e mais confiáveis. [...] Cada Instituto Nacional de Metrologia (INM) é 

responsável pela guarda dos principais padrões de interesse nacional, e por sua 

disseminação, através de calibração de instrumentos e equipamento, para os padrões 

http://intranet.inmetro.gov.br/macroprocessos/controleMetrologico.asp
http://intranet.inmetro.gov.br/macroprocessos/articulacaoInternacional.asp
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de referência dos laboratórios de calibração, que, por sua vez, servem de referência 

para os laboratórios e usuários (MCT, 2005, p. 77-89 – adaptado). 

 

Desta forma, cada país soberano deve possuir uma estrutura metrológica e uma 

infraestrutura da qualidade capaz de atender às necessidades econômicas, políticas e sociais 

em relação à garantia de confiabilidade metrológica necessária ao desenvolvimento nacional. 

 

1.8.2  A Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci)  

O macroprocesso finalístico pesquisa, desenvolvimento e rastreabilidade em 

metrologia (PDRM) é a atividade finalística do Inmetro instituída com o propósito de prover à 

sociedade serviços especializados em metrologia e desenvolver pesquisas científicas e 

tecnológicas, visando ao aumento da competitividade de produtos e serviços brasileiros e à 

disseminação das unidades de medida rastreadas ao Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A unidade responsável por atuar neste macroprocesso do Inmetro é Diretoria de 

Metrologia Científica e Industrial (Dimci). A Dimci é uma das Unidades Principais (UP) do 

Inmetro, tendo suas competências, como órgão específico singular, definidas na estrutura 

regimental, aprovada pela Portaria nº 165, de 2 de abril de 2013, que modificou a antiga 

estrutura dada pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, regulamentado pela 

Portaria nº 82, de 1º de abril de 2008, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. A Portaria nº 165 estabelece o Regimento Interno do Inmetro, detalhando 

as atribuições e responsabilidades das Unidades Organizacionais (UO) da diretoria.  

A partir MQ-DIMCI (2012, v. 08), pode-se destacar que o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) da Dimci tem como escopo a gestão e o apoio aos laboratórios de 

metrologia científica e industrial, nas seguintes divisões, seção e serviço: 

a) Divisão de Metrologia Acústica e Vibrações (Diavi). 

b) Divisão de Comparações Interlaboratoriais e Ensaios de Proficiência (Dicep). 

c) Divisão de Metrologia Elétrica (Diele). 

d) Divisão de Metrologia de Materiais (Dimat). 

e) Divisão de Metrologia Mecânica (Dimec). 

f) Divisão de Metrologia em Dinâmica de Fluidos (Dinam). 

g) Divisão de Metrologia Óptica (Diopt). 

h) Divisão de Metrologia em Tecnologia da Informação e Telecomunicações (Dmtic). 

i) Divisão de Metrologia Térmica (Diter). 

j) Divisão de Metrologia Química (Dquim). 

k) Seção de Apoio Operacional em Metrologia Científica e Industrial (Samci). 
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l) Serviço de Engenharia de Instrumentação em Metrologia Científica e Industrial 

(Sengi). 

 

Além dessas UOs, existem órgãos de assessoria da Dimci, responsáveis por 

atividades-meio, que dão suporte de gestão aos serviços de metrologia científica e industrial: 

a) Assessoria; 

b) Coordenação-Geral de Laboratórios e Infraestrutura (Colab); 

c) Coordenação da Qualidade da Dimci (Cqual). 

 

Para melhor compreensão da estrutura, segue um organograma adaptado e 

simplificado do MQ-DIMCI (2012, v. 09):  

 

Figura 2 – Organograma da Dimci (simplificado). 

 
Fonte: adaptado de MQ-Dimci (2013, p. 08). 

 

Essa organização possui a finalidade de manter a credibilidade dos laboratórios de 

metrologia do Inmetro, provendo uma estrutura que permite comparações interlaboratoriais 

com instituições nacionais e internacionais, em áreas como temperatura, umidade, resistência 

elétrica de altos valores e de indutância, incluindo comparações-chave realizadas sob a 

coordenação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), além de comparações 

realizadas em âmbito nacional.  

Como evidência da credibilidade dos seus laboratórios, o Inmetro mantém registros 

atualizados da rastreabilidade dos seus padrões internacionais. Além disso, os técnicos dos 

laboratórios de metrologia participam de diversos e importantes eventos técnicos e científicos, 
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realizados no país e no exterior, divulgando expressivo número de trabalhos técnicos gerados 

no Inmetro. Nesse sentido, a metrologia científica e industrial é uma área fundamental no 

crescimento e na inovação tecnológica, promovendo a competitividade e criando um ambiente 

favorável ao desenvolvimento científico e industrial em todo e qualquer país. 

 

1.8.3  A Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) 

A Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) compõe o estafe de assessoria da Dimci 

e funciona como escritório de projetos (EP) desta diretoria, ainda que de maneira não 

regimentada. Iniciou suas atividades em 2004, quando foi montado o Grupo Operacional de 

Projetos da Dimci, conhecido pela sigla Gprod, com a composição a partir da reunião de seis 

profissionais técnicos em gestão de projetos, compras governamentais e análise de sistemas, 

com experiências na academia e em órgãos de fomento do governo brasileiro (TELLES, 2005, 

p. 100). O Gprod, portanto, foi formado com as características de um escritório de projetos na 

tentativa de equilibrar o trabalho por meio de uma estrutura mais focada no tema do que a 

simples assistência que uma assessoria com outras funções é capaz de fornecer. 

 

Com o aumento considerável da complexidade e da multidisciplinariedade dos 

projetos em execução, as exigências cresceram e com elas a iminência de um 

acompanhamento mais centralizado e alinhado ao planejamento estratégico. [...] A 

Direção da Dimci decidiu transformar o Gprod na Coordenação de Projetos da 

Dimci (Cprod), nascendo com a missão de desenvolver, otimizar, simplificar e 

disseminar procedimentos, contribuindo para um melhor desempenho na execução 

de projetos (ANDRADE et. al., 2012, p. 69).  

 

A Cprod agrega-se à estrutura organizacional do Inmetro, e mais especificamente da 

Dimci, organizando-se internamente por meio de procedimentos, também chamados de 

grupos de atividades. Para efeitos de entendimento, englobam-se todos os procedimentos 

relacionados à gestão de projetos em quatro grupos de atividades e monitoramento e controle, 

permeando todos os processos do escritório de projetos, conforme a figura a seguir. 
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Figura 3 – Grupos de atividades da Cprod. 

 
Fonte: adaptado de Bruno Pimentel de Andrade (2012, p. 72). 

 

 

a) Grupo de Atividades I – Prospecção. Composto pelos seguintes procedimentos gerenciais: 

- Atuação como canal permanente entre os pesquisadores, coordenadores de projetos e a 

Cprod para que as ideias relativas à P&D sejam identificadas, registradas e direcionadas ao 

agente financiador ou parceiros de forma eficaz para consecução dos objetivos estratégicos. 

- Identificação de recursos para os projetos composta principalmente pelo acompanhamento 

de chamadas públicas e identificação de oportunidades de fomento. O acompanhamento das 

chamadas públicas e editais é uma atividade sistemática e rotineira. 

- Atualização do banco de dados dos projetos potenciais e sua possível revisão. 

 

b) Grupo de Atividades II – Planejamento. Composto pelos seguintes procedimentos 

gerenciais: 

- Suporte e apoio em gestão de projetos nos requisitos e formulários (templates) exigidos por 

agentes financiadores. 

- Submissão do projeto a agentes financiadores. 

- Acompanhamento do resultado, atentando para as devidas mudanças e acordos no escopo, 

custo, tempo e qualidade, entre as partes. 

 

c) Grupo de Atividades III – Execução. Composto pelos seguintes procedimentos gerenciais: 

- Acompanhamento do escopo conforme acordado no planejamento aprovado pelo agente 

financiador e cumprimento dos objetivos estabelecidos. 
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- Geração periódica de relatórios de execução física e financeira, medindo e monitorando 

regularmente os projetos a fim de se identificar variações em relação ao planejado, de forma 

que possam ser tomadas ações preventivas e corretivas, quando necessárias, para atender aos 

objetivos propostos. Este controle é realizado pela equipe da Cprod junto com o coordenador 

do projeto e/ou a equipe técnica, com uma frequência previamente acordada para que as 

partes interessadas possam acompanhar a evolução. 

 

d) Grupo de Atividades IV – Encerramento. Composto pelos seguintes procedimentos 

gerenciais: 

- Apoio na realização do relatório final de execução física. 

- Suporte à prestação de contas final. 

- Registro das lições aprendidas com a participação dos envolvidos internamente no projeto. 

- Solicitação do feedback ao agente financiador com relação à aprovação do relatório final e 

prestação de contas do projeto. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIO 

Nesta seção são explanados os conceitos sobre projetos, programas e portfólio.  

Feita a distinção entre processos e projetos, há a abordagem acerca do tema sucesso 

em projetos, ponto fundamental para se entender o quão importante é a mensuração da 

percepção da maturidade organizacional em gestão de projetos. 

Em seguida são destacados como se define projetos, programas e portfólio, bem como 

suas respectivas características. 

 

2.1.1  Processo versus projeto 

Cada organização atua segundo dois modos fundamentais: o caminho de processos na 

operação da exploração das vantagens competitivas e na posição atual no mercado e 

renovação de recursos; o caminho dos projetos com foco na pesquisa de novas posições e 

novas vantagens competitivas (BREDILLET, 2006, p. 33). 

Segundo PMBOK (2012, p. 12), o gerenciamento de operações é responsável por 

supervisionar, direcionar e controlar as operações do negócio. Serve para suportar o dia a dia 

e é necessário para o alcance das metas e objetivos organizacionais. Alguns exemplos são 

operações de produção, manufatura, contabilidade, suporte de software e manutenção. As 

atividades temporárias, por sua vez, são típicas de projetos que servem para que a organização 

alcance objetivos estratégicos. Algumas vezes, as organizações mudam suas operações, 

produtos ou sistemas através de iniciativas realizadas por meio da implementação de projetos. 

Por isso, projetos requerem gerenciamento das suas atividades e habilidades específicas, 

enquanto as operações ou processos organizacionais requerem gerenciamento das atividades e 

habilidades dos recursos da rotina. A tabela a seguir resume as características de processos e 

projetos. 
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Tabela 1 – Processo versus projetos. 

 

 Fonte: adaptado de Christophe N. Bredillet (2006, p. 34). 

 

 

2.1.2  Sucesso em projetos 

Definir sucesso pode parecer simples à primeira vista. De acordo com o dicionário, a 

palavra sucesso significa bom resultado, êxito, triunfo ou qualquer resultado de um negócio, 

de um empreendimento (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2010). A disciplina gerenciamento de 

projetos evoluiu com o tempo e com ela o significado de sucesso em um projeto, que é 

frequentemente medido em termos de competitividade e previsibilidade do seu custo e prazo.  

 

Um projeto previsível é aquele que é finalizado dentro de suas metas originais, e um 

projeto competitivo é aquele que foi finalizado com prazo e custo menores que a 

média da indústria para o mesmo tipo de projeto. Como se pode perceber, não 

necessariamente um projeto previsível é competitivo e vice-versa (BRANSFIELD, 

2010, p. 40). 

 

Tudo indica que o maior sinal de que o nível de sucesso foi atingido conforme o 

esperado ocorre quando o que previamente foi traçado aconteceu conforme o pretendido. 

Porém, mesmo projetos concluídos atendendo a requisitos de prazo, custo e qualidade, ou 

seja, dentro da chamada tripla restrição, ainda assim não conseguem atingir seus objetivos e 

impactos pretendidos. Aaron J. Shenhar (2010, p. 57) cita que o metrô de Los Angeles, 

construído em meados dos anos de 1990, foi concluído no prazo e abaixo do budget, e ainda 

assim foi declarado falho, uma vez que os cidadãos recusavam-se a deixar seus carros em casa 

e utilizar o metrô para as suas necessidades de transportes. 

De acordo com Darci Prado (2007, p. 58), os incrementos nos negócios das 

organizações são obtidos através do gerenciamento de portfólios, programas e projetos. 

Certamente o fracasso total de um projeto pode significar o fracasso do negócio, mas nem 

sempre o sucesso de um projeto significa o sucesso do negócio. A tabela a seguir, retirada do 

artigo “O que é sucesso?” (PRADO, 2007, p. 56), mostra os tipos de sucesso.  
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Tabela 2 – Tipos de sucesso. 

 

Fonte: adaptado de Darci Prado (2007, p. 58). 

 

Segundo Maurício Lopes (2009, p. 28), o número de projetos na área de engenharia e 

construções que não atingem o sucesso é elevado. O fato de o projeto não alcançar qualquer 

um de seus principais objetivos, seja de prazo, de custo, de qualidade, das expectativas do 

cliente, de atendimento dos requisitos estabelecidos ou de qualquer outro, caracteriza o seu 

insucesso. 

Hoje em dia, há uma disseminação da gestão de projetos que permite vê-los se 

consolidando em diversos tipos de organização e em diversos tipos de aplicação. Contudo, 

uma questão não muda facilmente: como entregar um projeto considerado de sucesso ao 

cliente final? Segundo Cad J. Selig (2008, p. 64), com base em estudos da Standish e de 

Gartner, a faixa de custos anuais estimados de projetos falhos e contestados nos EUA é de 

$100 a $150 bilhões. A figura 4 ilustra esses números para pequenas, médias e grandes 

empresas. 
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Figura 4 – Os custos das falhas de gerenciamento de projetos. 

 
 

Fonte: adaptado de Cad J. Selig (2008, p. 64). 

 

Sem um planejamento e gestão adequada, raramente um projeto alcança resultados. 

Porém, mesmo com um bom nível de planejamento, muitos projetos podem se transformar em 

fracassos se não houver disciplina durante a execução ou se a alta direção insistir na 

imposição de mudanças tardias. Também é importante a existência e a manutenção de um 

processo de gestão de projetos na empresa, a fim de garantir que os projetos tenham suas 

etapas respeitadas e sejam aprovados para as próximas fases com nível adequado de 

definição. Com um bom planejamento, seguindo o processo de trabalho e com a maturidade 

necessária para seguir adiante, o projeto está, então, preparado para obter resultados 

competitivos (BRASFIELD, 2010, p. 40). 

Segundo Dinsmore (1999, apud LOPES, 2009, p. 29), a maturidade em gerenciamento 

de projetos de uma empresa é uma medida de sua eficácia em concluir projetos. Nesse caso, a 

eficácia em concluir os projetos é traduzida no atendimento aos seus objetivos de prazo, 

custo, qualidade, satisfação das partes interessadas e cumprimento dos seus requisitos 

preestabelecidos. 

De acordo como Eric Verzuh (2010, p. 37), projetos de sucesso são os que possuem as 

seguintes características de entrega: 

a) Dentro do prazo. O produto é entregue de acordo com o cronograma. Alguns 

projetos perdem totalmente seu valor se não estiverem no prazo. No meio da década 

de 1990, por exemplo, os produtos da internet que demoraram a entrar no mercado 

encontraram sua fatia já nas mãos de competidores que tinham sido lançados antes. 
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b) Dentro do orçamento. O projeto cumpre a estimativa de custo projetada. Os 

projetos são investimento e aqueles que estouram o orçamento podem terminar 

custando mais do que arrecadam para a empresa. 

c) Alta qualidade. O produto tem de ser de alta qualidade. Geralmente é difícil definir 

qualidade. No contexto da gestão de projetos, qualidade refere-se ao resultado de 

um projeto. Esse resultado tem dois componentes que devem ser especificados no 

início do projeto: funcionalidade e desempenho. 

 

Isso corrobora a visão de Cad J. Selig (2008, p. 68), para quem a excelência no 

gerenciamento de programas e projetos inclui: 

a) Estabelecimento da mentalidade organizacional, cultura e ambiente apropriados. 

b) Patrocínio e comprometimento executivo e gestão externa de multinível. 

c) Comprometimento e propriedade dos clientes/outros stakeholders/do time do 

projeto. 

d) Fundação sustentável para gerenciar programas e projetos e para integrar resultados 

e metodologias à cultura da organização. 

e) Definição de papéis e envolvimento das pessoas certas em cada fase do 

programa/projeto. 

f) Venda e reforço do valor e dos benefícios das boas práticas. 

g) Processo flexível e mensurável, a fim de acomodar diferentes tipos de programas e 

de projetos, com base nas melhores práticas das indústrias atuais e emergentes. 

 

Para citar definições do que seria um projeto bem-sucedido, é necessário também 

saber o que seria atingir o fracasso. Segundo Dayo Sowunmi (2007, p. 22), na realidade, o 

fracasso de um projeto é muitas vezes resultado de um número de fatores: 

a) Mudanças na direção estratégica dos negócios. 

b) Falta de apoio e de comprometimento da diretoria. 

c) Falta de comprometimento dos integrantes do time de projetos. 

d) Seleção pobre dos membros do time de projetos e da diretoria. 

e) Cronogramas e expectativas de entrega não realistas. 

f) Falta de experiência em gerenciamento de projetos. 
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Infelizmente, um projeto preparado no tempo, dentro do orçamento e com alta 

qualidade nem sempre quer dizer que foi bem-sucedido. De acordo com Eric Verzuh (2000, p. 

38), parte dos resultados não esperados ocorre “porque a definição usada de equilíbrio entre 

custos, cronograma e qualidade talvez não corresponda à mesma definição do cliente ou do 

gerente [...]. Isso pode parecer injusto, mas acontece”. Esse tipo de discordância é evitável. O 

reconhecimento de que o sucesso de um projeto é definido pela percepção dos outros é um 

incentivo para levar a uma fórmula de sucesso para os gerentes de projeto: 

a) Definir expectativas realistas sobre o equilíbrio entre custos, cronograma e 

qualidade com todos os participantes do projeto. 

b) Gerenciar as expectativas durante todo o projeto. Se o equilíbrio estabelecido 

anteriormente mudar, certificar-se de que todos sabem e aceitam o novo equilíbrio. 

c) Entregar o produto prometido dentro do prazo e do orçamento (VERZUH, 2000, p. 

38). 

 

A fórmula citada no parágrafo anterior pode se traduzir em pretensão de alcance da 

excelência em gestão de projetos, isto é, alcançar o nível maior de sucesso, aprendendo com 

as falhas e minimizando-as no futuro próximo. Segundo Harold Kerzner (2006, p. 54), a 

definição de excelência em gestão de projetos deve ir muito além de experiência e sucesso. As 

organizações de reconhecida excelência em gestão de projetos criam um ambiente no qual 

existe um fluxo contínuo de projetos gerenciados com sucesso, onde o sucesso é mensurado 

tanto pelo atingimento do desempenho em pontos de interesse para a empresa como um todo 

como pela conclusão de um projeto específico. Ter excelência não significa que os projetos 

serão bem-sucedidos, apenas que estarão sendo adequadamente gerenciados. A administração 

bem-sucedida da gestão de projetos não garante que cada um deles terá sucesso. 

De acordo com Aaron J. Shenhar (2010, p. 56), as empresas precisam olhar seu 

gerenciamento de projetos mais de perto, pois a maioria dos projetos de hoje não atende às 

suas metas de prazos e de custos e alguns não atendem sequer aos seus objetivos de negócios. 

Estudos demonstram que apenas um em cada três projetos é considerado realmente bem-

sucedido. Assim sendo, se dois terços dos esforços colocados nos projetos não geram o valor 

esperado, há claramente uma razão para preocupação. 

 

Os projetos devem ser vistos como processos relativos a negócios e os times devem 

aprender a lidar com seus projetos de uma forma estratégica. Eles precisam 

compreender a estratégia de suas empresas e aprender a dar suporte a elas com seus 

projetos. Eles devem olhar além da tripla restrição, planejando e executando projetos 
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para alcançar os resultados do negócio e outras dimensões do sucesso – não somente 

metas de prazo e de orçamento (SHENHAR, 2010, p. 58). 

 

Portanto, diante das diferentes visões do que venha a ser sucesso em projetos com 

vistas a obter projetos bem-sucedidos, deve-se atentar para o fato de que, independentemente 

dos aspectos e critérios que uma organização utilize para considerar projetos de sucesso, é 

preciso realizar esforços continuados de autoanálise e melhoria contínua dos processos 

relacionados, bem como revisão periódica do portfólio de projetos em relação ao 

planejamento estratégico do período.  

Também é preciso entender os requisitos das partes interessadas e gerenciar os 

relacionamentos como tarefa diária da manutenção e ajuste das expectativas, porque sem um 

equilíbrio entre esforço e desejo há um desgaste natural em alguma das partes da relação que 

se estabelece no momento em que se promove o projeto. E o pior cenário para a descoberta do 

insucesso ocorre quando, no fim de um longo trabalho, chega-se à conclusão de que o projeto 

não produziu a efetividade mínima, como o caso do metrô de Los Angeles. 

 

2.1.3  Projeto e gerenciamento de projetos 

Segundo o PMI (2008a), um projeto é um empreendimento temporário, planejado, 

executado e controlado com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único. A 

definição no Portfolio Management Guide (PfM Guide) do Office of Government Commerce 

(OGC), por sua vez, diz que projeto é um empreendimento temporário, usualmente realizado 

em períodos curtos, que serve para entregar uma ou mais saídas de acordo com o caso de 

negócio específico de que trata. Um projeto pode ou não ser parte de um programa. Já a 

gerência de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas 

atividades de um projeto com o objetivo de atender às suas necessidades (PMI, 2008b). A 

tabela a seguir permite que a visualização das diferenças entre portfólio, programa e projeto. 
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Tabela 3 – Diferenças entre projeto, programa e portfólio. 

 
Fonte: criado pelo autor a partir de PMI (2008a; 2008b). 

 

2.1.4  Programas e gerenciamento de programas 

Um programa é definido como um empreendimento temporário e flexível criado para 

coordenar, dirigir e orientar a implementação de projetos e atividades relacionadas, a fim de 

promover entregas e benefícios relacionados com os objetivos estratégicos da organização 

(OGC, PfM Guide), enquanto a gerência de programas é o gerenciamento coordenado e 

centralizado de um programa para atingir os benefícios e objetivos do plano estratégico (PMI, 

2008d). 

Isto é, um programa é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo 

coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles 

fossem gerenciados individualmente. A gestão de programas é a ação de executar e coordenar 

a organização, direção e implementação de um conjunto documentado de projetos e atividades 

que pretendem alcançar entregas e realizar benefícios que têm importância estratégia ao 

negócio (OGC, PfM Guide). 

 

2.1.5  Portfólio e gerenciamento de portfólio 

Independentemente de uma organização reconhecer formalmente ou não seu portfólio 

de projetos, todas as empresas que estão no mundo dos negócios de hoje possuem um 

portfólio de projetos. Sem projetos, uma empresa não se moveria adiante e não cresceria. Sem 

crescimento, uma empresa estagnaria e teria poucas chances de sobrevivência no competitivo 

mercado atual. Edington (2007, p. 8) diz que uma empresa pode não se referir a seus projetos 

como um grupo de programas ou um portfólio, mas ela definitivamente possui um portfólio. 
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A palavra portfólio teve sua origem em 1952, quando Harry Markowitz publicou um 

artigo denominado Portfolio Selection. O artigo deu origem ao que se chama hoje de Moderna 

Teoria do Portfólio, que tem como objetivo maximizar o retorno sobre o investimento em 

uma série de ativos para certo nível de risco. Portanto, no ambiente econômico, portfólio 

significa um conjunto de ações e títulos negociados por um investidor (COSTA, 2011, p. 13). 

De acordo com o Portfolio Management Guide (PfM Guide) do Office of Government 

Commerce (OGC), portfolio é a totalidade de investimentos da organização (ou segmento) 

nos projetos e programas requeridos para alcance dos objetivos estratégicos. A gerência de 

portfólio é a gerência centralizada de um ou mais portfólios e inclui a identificação, 

priorização, autorização, gerência e controle dos projetos, programas e outros trabalhos 

relacionados para alcançar objetivos estratégicos específicos de negócio (PMI, 2008a). 

O portfólio é definido como uma coleção de projetos e/ou programas e outros 

trabalhos agrupados para facilitar a gerência efetiva e alcançar os objetivos estratégicos de 

negócio. Portanto, a gestão do portfólio é a coordenação da coleção dos processos estratégicos 

e decisões que juntos habilitam a melhor eficácia no equilíbrio dos projetos e programas e 

negócios da empresa (OGC, PfM Guide). Segundo Bridges (1999, p. 41), para uma 

organização ter sucesso no gerenciamento de seu portfólio, ela deve ter foco, precisa gerenciar 

os projetos de forma eficiente e precisa selecionar os projetos ideais.  

Dado que os recursos são limitados, mas as oportunidades são inúmeras, para projetos 

de melhoria, fusão, pesquisa e desenvolvimento, marketing, agregação de valor ao 

produto/serviço, etc., as organizações utilizam critérios de seleção de portfólio. A escolha do 

projeto A ou B não pode ser aleatória ou totalmente intuitiva quando se quer alcançar 

impactos de médio a longo prazo numa organização. Para isso, devem ser levados em 

consideração critérios financeiros, como taxa de retorno e lucratividade; o alinhamento 

estratégico do projeto com os objetivos da organização; a urgência do projeto; a influência das 

partes interessadas no projeto (comunidade, governo, acionistas, empregados, etc.); o risco 

que se está disposto a correr com o objetivo final do projeto em questão; a disponibilidade de 

recursos humanos e a competência suficiente para executar o projeto. 

A fim de estabelecer e gerenciar o portfólio de forma efetiva, alguns componentes 

devem ser continuamente identificados, avaliados, selecionados e autorizados para que seja 

possível continuamente viabilizar o alinhamento ao planejamento estratégico da organização. 

Além do mais, os especialistas na gestão do portfólio precisam continuamente avaliar e 

controlar o equilíbrio da carteira de projetos, comparando os critérios relevantes que são 
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considerados para a gestão do portfólio, podendo ainda reconsiderar critérios ou incluir e 

excluir projetos, de acordo com as necessidades (ISO/CD 21502, 2013, p. 6). 

 

2.2  ASSOCIAÇÕES DE ESTUDOS E BOAS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS  

Nesta seção, mostra-se como e onde se encontram organizados os conhecimentos em 

gestão de projetos no mundo e quais são as organizações mundiais disseminadoras de 

informação e formadoras de capital intelectual sobre o assunto relativo a projetos, programas 

e portfólio. 

De acordo com André Valle (2010a, p. 36), as instituições de gerenciamento de 

projetos têm o objetivo de desenvolver documentos técnicos, melhores práticas e guias de 

conhecimento. Na área de gerenciamento de projetos, destacam-se o Project Management 

Institute (PMI), a Internacional Project Management Association (IPMA) e o Office 

Government Commerce (OGC). Normalmente, o trabalho nessas instituições é voluntário.  

Também se destaca o trabalho da Internacional Organization for Standarlization (ISO), 

que abriu recentemente um grupo de trabalho sobre gestão de projetos e vem lançando 

diversos documentos acerca do assunto. 

 

2.2.1  Project Management Institute (PMI) 

Estabelecido em 1969 e sediado na Filadélfia (EUA), o Project Management Institute 

(PMI) é uma das principais associações mundiais em gerenciamento de projetos, com mais de 

420 mil associados e certificados em todo mundo (VALLE, 2010a, p. 37). Suas primeiras 

atividades, nos anos de 1970, incluíram a publicação da primeira edição do Project 

Management Quartely (PMQ), a realização do seu primeiro evento anual, denominado Global 

Congress, e a abertura da sua primeira seção regional (chapter), que é a denominação oficial 

das suas representações locais. 

Durante os anos de 1980, o número de associados do PMI continuou crescendo, bem 

como os programas e serviços oferecidos pela associação. Um código de ética foi adotado 

para a profissão e se criou a certificação Project Management Professional (PMP). Em 

seguida os primeiros profissionais foram certificados, sendo hoje mais de 360 mil. 

O PMI tem como um dos seus principais objetivos o apoio ao profissional de gestão de 

projetos ao definir padrões profissionais, conduzir pesquisas globais, fornecendo uma gama 

de informações sobre o universo de gerenciamento de projetos. Também é a organização 



41 

 

 

responsável pela publicação referência em boas práticas em gerenciamento de projetos. 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK
®
 Guide), que se encontra na quinta 

edição, é a mais popular referência sobre gerenciamento de projetos, com quatro milhões de 

cópias atualmente vendidas, e considerada pela Amazon – empresa de vendas on-line de 

livros – uma publicação pertencente às oito maiores no ranking de procura do site. 

 

O PMBOK
®
 Guide se autodenomina um conjunto de práticas de gerenciamento de 

projetos, geralmente aceitas e aplicáveis para a maior parte dos projetos, na maioria 

das vezes. Essas práticas constituem o cerne do gerenciamento de projetos, 

definindo o que deve ser feito para um efetivo gerenciamento, sem detalhar o 

“como”, pois não levam as especificidades das áreas de aplicação em que o projeto 

acontece (tecnologia da informação ou construção civil, por exemplo), nem o 

contexto organizacional em que esse projeto será desenvolvido (empresa pública ou 

privada, por exemplo) (NETA, 2006, p. 08). 

 

O PMBOK
®
 Guide não é, como muito se imagina, um método para aplicação prática 

imediata em projetos. Na verdade, é um guia com a reunião organizada das melhores práticas 

do mercado que são aplicáveis na maioria dos projetos, independentemente do tamanho e da 

complexidade deles. O PMBOK
®
 Guide também fornece e promove um vocabulário comum 

dentro do gerenciamento de projetos para o uso e a aplicação de conceitos de gerenciamento 

de projetos. Um vocabulário comum é um elemento essencial da disciplina profissional. O 

PMI Lexicon of Project Management Terms fornece o vocabulário profissional que possa ser 

consistentemente usado por projeto, programa e gestores de carteiras e pelas partes 

interessadas (PMI, 2012c).  

 

2.2.2  Office of Government Commerce (OGC) 

O Office of Government Commerce (OGC) é um órgão do governo inglês que apoia o 

primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, assegura o funcionamento eficaz do governo e 

assume a liderança em determinadas áreas políticas críticas. É composto por cerca de 2.050 

funcionários, possui seus principais escritórios em Londres, mas conta com pessoal em todo o 

país e apoio de uma série de organismos não departamentais de consultoria. Tem como um 

dos principais objetivos a promoção da eficiência e reforma em todo o governo, através de 

inovação, melhor aquisição e gerenciamento de projetos, transformando a prestação de 

serviços. 

De acordo com André Valle (2010a, p. 38), o OGC iniciou seus trabalhos lançando o 

método Projects in Controlled Environments (Prince), que se tornou um padrão para o setor 

público e privado na Inglaterra e em outros países. Embora tenha sido desenvolvido 
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originariamente para o setor de tecnologia da informação, hoje o Prince é utilizado em outros 

setores. 

Sua última versão, denominada Prince 2, foi desenvolvida de forma a incorporar os 

requisitos dos usuários atuais e de vários projetos não baseados em tecnologia da informação, 

tornando-o um guia genérico de melhores práticas para o gerenciamento de todos os tipos de 

projetos. 

O Prince 2 é amplamente utilizado pelo governo do Reino Unido e também 

reconhecido e utilizado no setor privado tanto no Reino Unido como internacionalmente. O 

método Prince 2 é de domínio público e oferece a melhor orientação prática de plataforma 

livre em gerenciamento de projetos. 

As principais características do Prince 2 são: projeto com alinhamento com o negócio 

da organização; definições de gerenciamento de projetos apoiadas através da estrutura da 

equipe organizacional; abordagem de planejamento baseado no produto final; ênfase na 

divisão do projeto em fases gerenciáveis e controláveis.  

 

2.2.3  International Project Management Association (IPMA) 

A instituição Internacional Project Management Association (IPMA), registrada na 

Suíça, é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é promover internacionalmente o 

gerenciamento de projetos. Foi criada em 1965 e sua primeira conferência internacional 

ocorreu em 1967, em Viena, e desde então o IPMA tem se desenvolvido constantemente. Os 

membros da IPMA são, principalmente, as associações nacionais dedicadas ao gerenciamento 

de projetos (40 países em dezembro de 2009). Essas associações atendem às necessidades dos 

profissionais de gerenciamento de projetos em seus respectivos países e idiomas. A IPMA 

atua dessa forma em nível internacional (VALLE, 2010a, p. 37). 

No Brasil, a Associação Brasileira em Gerenciamento de Projetos (ABGP) é a única 

instituição associada que representa a IPMA. A ABGP publicou, em 2004, o manual  

Referencial Brasileiro de Competências em Gerenciamento de Projetos (RBC), que apresenta 

a descrição dos processos que constituem a base para a avaliação dos conhecimentos técnicos 

dos candidatos à certificação como gerentes de projeto. O RBC contempla não apenas os 

elementos de conhecimento do gerenciamento de projetos, como também uma ampla estrutura 

para a avaliação das competências do profissional de gerenciamento de projetos (site 

http://klingermenezes.wordpress.com/2007/06/30/pmi-x-ipma-vamos-entender-quem-sao-e-

quais-suas-principais-diferencas/).  
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2.2.4  International Organization for Standardization (ISO) 

A International Organization for Standardization (ISO) é o maior desenvolvedor do 

mundo de voluntários de normas internacionais. O grupo foi fundado em 1947 e desde então 

publicou mais de 19.500 normas internacionais, que abrangem quase todos os aspectos da 

tecnologia e de negócios. Possui atualmente membros de 163 países e cerca de 150 pessoas 

trabalham em tempo integral na Secretaria Central em Genebra, na Suíça. Ao contrário da 

crença popular, ISO não é uma sigla incorreta de “International Organization for 

Standardization”, e sim uma palavra que vem do grego “isos”, significando algo que é 

uniforme ou homogêneo.  

Ao promover uma normalização além das fronteiras, o objetivo mais amplo da ISO é 

facilitar o comércio internacional. A ISO publica normas internacionais para uma vasta gama 

de assuntos, sempre baseadas em consenso internacional entre especialistas reconhecidos no 

mundo todo, nomeados por seus respectivos organismos nacionais. Alguns deles são: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no Brasil; American National Standards 

Institute (ANSI), nos EUA; British Standards Institute (BSI), no Reino Unido; e Standards 

Authority of China (SAC), na China. A lista completa dos membros participantes da ISO e 

detalhes sobre a estrutura de gestão da ISO estão no site oficial: www.iso.org (CROFT, 2009, 

p. 7). 

Entre as diversas normas disponíveis, encontram-se duas normas técnicas que foram 

feitas sobre o tema gerenciamento de projetos. As normas internacionais realizadas são ISO 

10006:2006 – Guidelines for quality management in projects e ISO 21500:2012 – Guidance 

on project management. A partir da ABNT, as normas são ABNT NBR ISO 10006:2006 – 

Diretrizes para a gestão da qualidade em empreendimentos e ABNT NBR ISO 21500:2012 – 

Orientações sobre gestão de projetos. 

A norma ISO 10006:2006 - Guidelines for quality management in projects iniciou seus 

trabalhos a partir da organização do comitê técnico chamado ISO/TC 176, criado em 1979 e 

responsável pelas normas para gestão da qualidade e garantia da qualidade (conhecido pela 

família ISO 9001). No Brasil, o correspondente na ABNT para este comitê é o ABNT/CB-25. 

O TC 176 até 2013 será liderado pela Standard Council of Canada (SCC) e possui atualmente 

oitenta e oito países membros participantes e vinte e cinco observadores (site 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_te

chnical_committee.htm?commid=53882 – acesso em: 15 jul. 2013).  
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Os objetivos principais na sua composição são atualizar normas para refletir práticas 

empresariais modernas e mudanças no ambiente; manter da abordagem de processo; 

proporcionar maior ênfase na obtenção de conformidade do produto; melhorar a 

compatibilidade com outras normas de sistemas de gestão (site 

http://www.abnt.org.br/imagens/downloads/15.00nigelexponormasseminar.pdf - acesso em: 

15 jul. 2013). 

A mais recente norma sobre o assunto foi lançada em 2012 e está diretamente ligada 

ao tema gestão de projetos: ISO 21500:2012 – Guidance on project management. O grupo 

responsável por organizar e elaborar o texto foi o ISO/TC 258, que tem como secretário-geral 

a entidade norte-americana American National Standards Institute (ANSI) e possui mais de 

trinta e cinco países membros participantes e nove observadores (site 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_te

chnical_committee.htm?commid=624837 – acesso em 15 jul. 2013). Este comitê técnico 

também está sendo responsável pela elaboração da norma ISO 21502 – Project and 

programme portfolio management, que se encontra em estágio de rascunho (draft). Tal norma 

será complementar à ISO 21500:2012 e tem como propósito prover princípios gerais para 

gerenciamento de projetos e programas para auxiliar tomadores de decisão responsáveis por 

avaliar e autorizar, bem como equipes responsáveis pela implementação e outras partes 

interessadas em facilitar o apoio em projetos, programas e portfólio. 

 

2.3  ESCRITÓRIO DE PROJETOS OU PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

(PMO) 

A gestão proativa de projetos vai ao encontro de uma organização estruturada para o 

gerenciamento e a integração dos riscos advindos do desafio englobado pelas habilidades 

necessárias para entregar produtos definidos no escopo correto, tempo ideal e custo aceitável 

de projetos. 

Nesta seção é feita uma abordagem sobre o Escritório de Projetos (EP) ou Project 

Management Office (PMO) – termo conhecido em inglês. Primeiro há a elucidação sobre as 

funções possíveis do PMO. Consequentemente, discutem-se quais competências são 

necessárias aos membros e ao próprio órgão de projetos organizacional para se manter diante 

de seus propósitos. Finalmente, debate-se o PMO como o lugar de distribuição de informação 

e processamento do conhecimento adquirido contribuintes ao desenvolvimento competitivo. 

http://www.ansi.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
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2.3.1  Definição e funções do escritório de projetos 

O escritório de projetos ou PMO é um centro de excelência e coordenação que permite 

a união dos objetivos estratégicos do negócio e os respectivos resultados práticos por meio do 

gerenciamento do portfólio organizacional, programa e gerenciamento de projetos 

(KENDALL & ROLLINS, 2003, p. 3). 

De acordo com o guia PMBOK (PMI, 2012e), “O PMO é uma unidade organizacional 

que padroniza projetos em processos relacionados à governança e facilita a gestão de 

recursos, metodologias, ferramentas e técnicas”. As responsabilidades de um PMO podem 

variar do provimento de suporte aos projetos em execução até a responsabilidade direta do 

sucesso e entrega de um ou mais projetos sobre seu controle. 

Não existe um padrão para o desenvolvimento do desempenho de um PMO e 

consecução da sua missão de forma única. Cada PMO nasce (ou deveria nascer) de 

necessidades em gerenciamento de projetos encontradas previamente e formadora da base do 

seu plano de negócio. Isso significa que o PMO encontra-se na estrutura organizacional como 

prestador de serviços, com uma carteira de clientes, os quais possuem diversas necessidades, 

que devem ser atendidas através de funções ajustadas para atender ao máximo os desejos da 

época. Na pesquisa de Hobbs & Aubry (2007, p. 79-80), foram analisadas 500 PMOs e 

identificadas 27 funções mais frequentes nestes PMOs, que são:  

1. Informar o status dos projetos para a alta gerência. 

2. Desenvolver e implementar a metodologia padrão. 

3. Monitorar e controlar o desempenho de projetos. 

4. Desenvolver as competências dos profissionais, incluindo treinamento. 

5. Implementar e operar sistemas de informação dos projetos. 

6. Prover aconselhamento à alta gerência. 

7. Coordenar e integrar projetos de um portfólio. 

8. Desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos (project scoreboard). 

9. Promover o gerenciamento de projetos dentro da organização. 

10. Monitorar e controlar o desempenho do próprio PMO. 

11. Participar do planejamento estratégico. 

12. Prover mentoring para os gerentes de projetos. 

13. Gerenciar um ou mais portfólios. 

14. Identificar, selecionar e priorizar novos projetos. 

15. Gerenciar arquivos de documentos de projetos. 
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16. Gerenciar um ou mais programas. 

17. Conduzir auditorias de projetos. 

18. Gerenciar interfaces de clientes. 

19. Prover um conjunto de ferramentas sem o esforço da padronização. 

20. Executar tarefas especializadas para os gerentes de projetos. 

21. Alocar recursos entre os projetos. 

22. Conduzir revisões pós-gerenciamento do projeto (lições aprendidas). 

23. Implementar e gerenciar banco de dados de lições aprendidas. 

24. Implementar e gerenciar banco de dados de riscos. 

25. Gerenciar os benefícios dos programas. 

26. Mapear o relacionamento e o ambiente de projetos. 

27. Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários dos gerentes de projetos. 

 

É importante salientar que o estudo publicado em 2007 por Hobbs & Aubry listou 

todas as funções encontradas em 500 organizações diferentes. Algumas dessas organizações 

pesquisadas realizam cinco dessas funções; outras dez; enquanto outras chegam a realizar 

vinte delas. Não existe número ideal ou função essencial que deve ser desenvolvida. O 

parâmetro para saber se atuar em cinco ou vinte dessas funções é a agregação final de valor 

para o cliente. Algumas empresas possuem poucos clientes, mas que são mais exigentes. 

Outras possuem muitos clientes, mas suprem suas necessidades ao desempenhar um número 

de funções menor do que a média. 

Como todo sistema de gestão, cabe também ao PMO rever periodicamente os 

requisitos dos clientes ou a melhoria em determinadas funções em razão da consolidação ou 

deterioração da competência prestada. O PMO faz parte da estrutura organizacional, porém, 

uma vez criado, não possui garantia de seguir até o fim da organização. Os clientes 

identificados são a razão de ser da estrutura, que deve estar totalmente focada na mudança das 

necessidades e no suporte às demandas, que são cada vez mais complexas no ambiente pós-

moderno. 

 

2.3.2  As competências de um escritório de projetos 

O escritório de projetos pode ser verdadeiramente eficaz. Para isso, deve refletir a 

cultura organizacional e a estratégia, ou há o risco de ser descartado prematuramente como 

um desnecessário órgão de burocracia na estrutura. O que faz com que algumas organizações 
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vejam vantagens em possuir um PMO está diretamente relacionado com a maturidade em 

gerenciamento de projetos que os líderes desejam. Segundo Nestor Albuquerque (2006, p. 

46), a definição de Block e Frame (1998, p. 78) é mais simples: “O PMO deve ser localizado 

onde faça mais sentido [para a organização]”. Eles citam o exemplo dos bancos e grandes 

empresas imobiliárias, onde os PMOs geralmente estão junto às áreas de tecnologia da 

informação, pela necessidade de comunicação eletrônica entre pessoas e organizações 

envolvidas. 

De acordo com o estudo do PMI “The State of the PMO 2010”, empresas que 

implantaram PMOs de acordo com sua cultura dizem que houve incremento significativo em: 

redução das falhas em projetos; encerramento dos projetos de acordo com o orçamento; 

melhoria na produtividade; entrega dos projetos antes do cronograma; e melhoria na redução 

de custo. 

Como resultado de profundas discussões baseadas na experiência dos participantes do 

programa “PMO Master Class”, foi produzida uma lista de dez competências, levando-se em 

conta o grau de alinhamento às missões comuns do PMOs (COSTA, 2012):  

a) Capacidade de influência: deve ter a capacidade de persuadir, convencer, 

influenciar ou impulsionar outros de forma a obter suporte ou produzir efeitos para os 

objetivos tácitos e estratégicos relacionados ao portfólio, iguais ou similares aos que 

seriam obtidos através do poder ou autoridade (nível hierárquico), quase sempre 

inexistente para o PMO. 

b) Capacidade de integração: deve ter a capacidade de identificar interdependências 

entre diversos projetos, programas e portfólios, articulando com stakeholders 

envolvidos a fim de aumentar a assertividade deles no alcance dos objetivos 

estratégicos organizacionais relacionados. Pressupõe capacidade de influenciar e 

negociar com clientes internos com interesses distintos. 

c) Gestão de conflitos: deve ter a capacidade de manejar e atenuar de forma positiva as 

situações de resistência e impasses nas relações individuais ou de grupos de 

stakeholders, visando minimizar o impacto às entregas dos projetos ou ao desempenho 

do portfólio. 

d) Comunicação eficaz: deve ter a capacidade de promover a comunicação efetiva dos 

projetos, programas e portfólio nos diversos níveis hierárquicos, considerando a 

profundidade e informações necessárias em cada ponto de contato. 
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e) Gestão de projetos: deve ter a capacidade de planejar, estruturar, avaliar e monitorar 

a gestão de projetos, programas e portfólio em conjunto com os gerentes de projetos, 

stakeholders e a alta gestão patrocinadora/cliente dos serviços do PMO, promovendo a 

maturidade desta competência na organização em que atua. Pressupõe a capacidade de 

atuar em um ambiente de mudança organizacional. Muitas vezes, o PMO é cobrado 

por gerentes de projetos quanto ao domínio dessa competência, incluindo experiência 

prévia pelo profissional do PMO na condução de projetos. 

f) Organização e processos: deve ter a capacidade de estruturar atividades e processos 

e de atuar dentro de contextos definidos em padrões que suportem a execução de 

tarefas. 

g) Empreendedorismo: deve ter a capacidade de buscar e identificar oportunidades de 

ação, propor e implantar soluções – de forma inovadora e diferenciada – visando 

melhorar o desempenho dos projetos e do portfólio. 

h) Relacionamento interpessoal: deve ter a capacidade de criar, manter, expandir e 

utilizar as redes de contatos, a fim de garantir as entregas e os resultados esperados. 

i) Foco no cliente: deve ter a capacidade de identificar e atender as expectativas dos 

clientes e agilidade para se reposicionar em caso de mudança no modelo de gestão ou 

estrutura organizacional. 

j) Gestão do conhecimento: deve ter a capacidade de disseminar a cultura de gestão de 

projetos, programas e portfólio na organização e garantir a geração de conhecimento 

ao longo do desenvolvimento dos projetos e programas e após o seu encerramento. 

 

2.3.3  Alinhamento de escritórios às estruturas formais da organização 

A estrutura formal de uma organização é o conjunto ordenado de responsabilidades, 

linha de autoridade e decisão das unidades de uma empresa. Apesar de ser dinâmica, a 

estrutura formal é representada frequentemente através de organogramas, que são 

figuras/desenhos indicadores de como são compostas as relações de funcionamento estatuídas 

em regimento interno. 

Faz parte do desenho da estrutura algumas variáveis, que devem ser pensadas em 

função da estratégia organizacional: a especialização do trabalho; a departamentalização; a 

cadeia de comando; a amplitude de comando; e a centralização/descentralização para tomada 

de decisão. A organização de sucesso consegue coordenar aspectos diferenciados e integrá-los 

de acordo com as necessidades da tecnologia, do ambiente, dos regulamentos governamentais, 
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da política interna, etc. Não é somente de acordo com o próprio desejo que é possível 

estruturar um desenho organizacional. Portanto, o PMO, como parte integrante do 

organograma, também deve ser idealizado e alocado na estrutura organizacional a partir das 

diversas variáveis ambientais, bem como dos objetivos definidos. 

 

O PMO também deve permanecer forte em sua postura de jamais ser o órgão 

tomador de decisões. Tomar decisões sobre quais projetos proporcionarão o melhor 

retorno para o futuro da empresa cabe aos altos executivos. Os membros do time de 

executivos da organização são responsáveis pelo estabelecimento da direção 

estratégica corporativa e deveriam ser os mesmos a tomar as decisões sobre as 

iniciativas corporativas prioritárias (DI TULLIO, 2007, p. 78). 

 

Um PMO pode estar vinculado aos três níveis empresariais: estratégico, tático e 

operacional, de forma que se pode ter numa empresa um PMO ou vários PMOs ligados a 

diferentes níveis organizacionais. Também há o fator tempo na constituição de um PMO, de 

modo que seja possível seu caráter temporário ou a intenção permanente de constituição.  

Diante dessas possibilidades, pode haver somente um PMO específico para um grande 

projeto funcionando como o órgão especial, que quando o projeto terminar se desmobilizará 

junto com ele. Como também é facilmente observado o PMO estratégico, ligado ao nível da 

presidência da empresa, que é mais comum quando se tem a finalidade de gerenciar o 

portfólio global. Já o PMO virtual é considerado válido quando as funções relativas a um 

escritório de projetos são disseminadas na organização e realizadas por membros capacitados 

em cada área de negócio sem a existência de uma localização física para tal. 

Para Farhad Abdollahayn (2010, p. 70-71), o patrocínio executivo e a maturidade 

organizacional são fatores-chave na criação do PMO. Se o PMO corporativo for vinculado a 

uma diretoria forte ou à presidência, a chance de o escritório vingar aumenta muito. Porém, 

quando se tratar de um PMO de suporte tático e operacional, a sua vinculação a uma gerência 

funcional ou unidade de negócios faz mais sentido. 

Além de distribuído no sentido de uma organização funcional, o PMO também pode 

facilmente se encaixar em organizações que empreendem o estilo matricial.  

 

Assim, o PMO pode se reportar à presidência no que diz respeito aos processos de 

portfólio; à diretoria financeira no que diz respeito à controladoria e custos dos 

projetos; à área técnica no que tange à qualidade; à área jurídica e suprimentos no 

que diz respeito a contratos e aquisições dos programas e projetos, e assim por 

diante (ABDOLLAHYAN, 2010, p. 71). 

 

Seguindo os princípios matriciais de organização, a instituição ganha mais 

flexibilidade e consegue responder com maior eficiência às demandas de diversas áreas com a 

opção de não entrar em conflito permanente. Porém é sabido que quando há arranjos do tipo 
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matricial, perde-se muitas vezes o sentido de autoridade do gerente, tendo em vista que 

começam a existir situações de desencontro de ordem devido à dupla subordinação. 

Há muitos casos de fracasso na implementação de um PMO na estrutura formal de 

organizações privadas ou públicas. Muitas vezes esses insucessos são bloqueadores naturais 

de novas tentativas para a implantação de uma cultura de projetos. Isto significa dizer que é 

fundamental para uma organização que deseja ter um PMO permanente o acerto na primeira 

tentativa na escolha dos serviços oferecidos, da composição da equipe e das ferramentas 

utilizadas. Não há nenhuma receita de sucesso na implantação de um escritório de projetos 

porque cada organização carrega consigo uma cultura, uma história e profissionais diferentes 

das outras. Portanto, na fase de planejamento de um PMO, é essencial o seu alinhamento a 

todos os fatores que contribuem de alguma forma na consecução do sucesso ao que o PMO se 

propõe a entregar de valor para a organização. 

 

2.3.4  Escritórios de projetos como centro de conhecimento e desempenho 

A gestão do conhecimento busca facilitar o processo de geração e distribuição do 

conhecimento dentro de uma organização. Assim sendo, o objetivo é que o conhecimento seja 

acessado e utilizado por todos os funcionários em suas atividades diárias, de modo a aumentar 

o desempenho das pessoas e das organizações como um todo. De acordo com Terra (2001, p. 

245, apud COELHO, 2004, p. 94), “a gestão do conhecimento pode ser considerada o esforço 

para melhorar o desempenho humano e organizacional, por meio da facilitação de conexões 

significativas”. 

A principal característica das organizações da Sociedade do Conhecimento é a 

capacidade de desenvolver e disseminar os conhecimentos dentro da organização. Desta 

forma, a gestão do conhecimento deve facilitar o desenvolvimento e a distribuição das 

informações e conhecimentos para toda a organização. 

Segundo Crawford (2006, p. 179, apud VALLE, 2010b, p. 45), o escritório de projetos 

é o local ideal dentro de uma organização para se fazer a união do gerenciamento de projetos 

e da gestão do conhecimento. O processo de encerramento de projetos, especialmente a 

captura e análise de lições aprendidas, proporciona uma oportunidade preciosa ao PMO de 

consolidar o conhecimento. O gerenciamento do conhecimento permite às organizações 

aprender com sucessos e fracassos de projetos. 

Crawford (2006, p. 179, apud VALLE, 2010b, p. 46) apresenta algumas sugestões 

para o PMO desenvolver o gerenciamento do conhecimento nas organizações: 
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a) Focalizar as informações que realmente fazem a diferença. 

b) Difundir as informações relevantes e as conclusões associadas pelo pessoal dos 

projetos. 

c) Dar ao pessoal dos projetos acesso ao repositório central de informações do PMO. 

d) Identificar os “drenos” (“drains”) e falhas (“gaps”) do conhecimento. 

e) Facilitar a troca de experiências entre pessoal de projetos. 

f) Desenvolver o uso das melhores práticas (“best practices”). 

Ter uma central facilitadora da gestão do conhecimento em gerenciamento de projetos 

na organização aumenta a capacidade de sucesso final dos projetos, porque concorre para que 

eles se desenvolvam com a máxima capacidade de tomada de decisão. Abre-se a possibilidade 

de entendimento sobre o que pode ser considerado como boas escolhas passadas e más 

escolhas passadas para que não se tomem medidas desajustadas no presente e nos projetos 

futuros. 

Para isso, é preciso que a organização responsável por essa área na organização, que 

geralmente são os escritórios de projetos, tenha consciência de alguns fatores que contribuem 

para a agregação de valor por meio da gestão do conhecimento, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 5 – Gerenciamento de projetos em contribuição à gestão do conhecimento 

organizacional. 
 

 
Fonte: criado pelo autor. 

 

Utilizando os conceitos de Craig Levatec (2006, p. 57-58), tem-se que a consolidação 

do conhecimento em gestão de projetos é formada por um ciclo, o qual pode ter início na 

captação de informações relevantes sobre projetos, tais como orçamento, andamento das 

entregas, gestão da mudança ao longo do projeto e gerenciamento das partes interessadas em 
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diferentes fases. A partir da captação, monta-se uma estrutura de análise da relevância da 

informação obtida, fazendo uma espécie de filtro, e consequentemente organiza-se em 

sistemas de comunicação e suporte à informação, que é a base de todas as etapas, os artefatos 

para disseminação da informação aos gerentes de projetos e equipes envolvidas. 

Os gerentes de projetos, por sua vez, recebem as mensagens organizadas de boas 

práticas e utilizam na relevância necessária ao sucesso do projeto. Ao utilizar as ferramentas, 

práticas, informações, planilhas, formulários, técnicas ou dados disponibilizados pela central 

de conhecimento em projetos da organização, o gerente de projeto e sua equipe serão capazes 

de extrair lições após o uso, realimentar a central e iniciar novamente o ciclo com a 

consolidação das informações e a transformação em conhecimento organizacional. 

Desta forma, o PMO ou escritório de projetos pode funcionar como um agregador de 

atividades de desempenho em projetos e centro propulsor dos cinco fatores necessários para 

que, segundo Nonaka & Tacheuci (1997), que seja possível a obtenção de ciclos na espiral do 

conhecimento. Os cinco fatores são: autonomia; intenção; flutuação e caos criativo; 

redundância; e variedade de requisitos.  

O desempenho do gerenciamento do conhecimento confere melhorias consideráveis à 

estrutura organizacional. De acordo com Douglas Tokuno (2011, p. 43), o bom desempenho 

corresponde ao retorno qualitativo do investimento em novos produtos em termos de criação, 

transferência e exploração do conhecimento gerado. Com isso, caso seja pensado, idealizado e 

executado com ferramentas que auxiliem o desempenho, o escritório de projetos adquire as 

competências suficientes para agregar valor e manter-se como elemento saudável à empresa 

beneficiada. 

 

2.4  MODELOS DE MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

Um modelo de maturidade é aquele que aponta as trilhas já demarcadas pelas quais as 

organizações podem passar e quais marcos se deve atingir sequencialmente, a ponto de 

perseguir resultados mais efetivos e previsíveis na gestão de seus projetos (SOLER, 2005, p. 

47). O interesse pelo fato de as organizações e seus processos evoluírem e amadurecerem com 

técnicas conhecidas principalmente pela escola japonesa desde a década de 1960, adicionado 

ao aspecto que existe uma relação quase que intuitiva entre amadurecimento e sucesso, 

desperta, no caso da gestão de projetos, para a lacuna em busca da melhoria contínua e do 

alcance do sucesso. Com o boom sobre o tema, alguns dos “gurus” da administração têm 
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pregado a importância do gerenciamento efetivo de projetos como estratégia de sucesso das 

organizações. 

 

Como exemplo, Tom Peters, em Libertation Management, diz que nós agora 

vivemos em um mundo de projetos (...) e, para administrá-lo será necessário um 

mundo de novos conhecimentos e habilidades. Desde então, empresários e 

executivos têm despertado para as vantagens de investir no desenvolvimento de um 

contexto organizacional propício e facilitador para que os seus projetos possam 

resultar em retornos previsíveis, potencializando a gestão estratégica da organização 

(SOLER, 2005, p. 47). 

 

Aliando as novas exigências de mercado, a importância da gestão de projetos nos 

negócios e a necessidade de contínua evolução, o campo para implementação de modelos de 

maturidade de projetos se ampliou nos últimos dez anos com diversos tipos diferentes de 

maturidade, tanto nacional como por organismos de gestão de projetos internacionais. Porém, 

apesar de possuir um vasto leque de atuação, é uma matéria ainda pouco explorada por 

organizações públicas e privadas. 

O amadurecimento em gerenciamento de projetos é uma jornada e não uma aplicação 

de etapa única, o que vai além de implicações imediatas (LIMA, 2005, p. 60). Merece, 

portanto, mais iniciativas e investigação aprofundada para que haja uma melhora generalizada 

no que se propõe a fazer: aumentar o grau de sucesso em projetos organizacionais. 

 

2.4.1  Capability Maturity Model (CMMI) 

Inicialmente foi desenvolvido o Capability Maturity Model (CMM), cuja elaboração 

começou em 1986. O CMM ajudou a aumentar de forma significativa a aceitação do conceito 

de maturidade e popularizou o termo “modelo de maturidade”. Na sequência, houve uma 

evolução deste para um mais abrangente chamado Capability Maturity Model Integration 

(CMMI), o qual pode ser aplicado por empresas de qualquer setor (SANTOS, 2008, p. 3). 

O objetivo do CMMI é fornecer direcionamentos para melhorar os processos de sua 

organização e sua capacidade de gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de 

produtos e serviços (FIGUERÔA, 2008, p. 16). Usuários do CMMI normalmente obtêm 

significantes reduções de custo e melhorias de qualidade na área de desenvolvimento de 

produtos (PRETI, 2010, p. 17). 

Funciona a partir da escolha de um modelo CMMI, que pode servir como guia para a 

melhoria dos processos organizacionais. Diante disso, a utilização de um modelo CMMI serve 

para ajudar a definir os objetivos e prioridades de melhoria de processos, melhorar processos 
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e fornecer direcionamento para assegurar processos estáveis, capacitados e maduros 

(FIGUERÔA, 2008, p. 16). 

Desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie 

Mellon, o modelo da CMMI, como é denominado, está hierarquicamente estruturado em 

cinco níveis de maturidade, sendo possível identificar a posição da empresa em relação aos 

seus processos gerenciais e quanto a empresa atingiu em excelência no desenvolvimento de 

software, na ótica de processos, pessoas e tecnologias, conforme a tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 – Níveis do CMMI. 

 
 Fonte: retirado de SILVEIRA (2008, p. 33). 

 

2.4.2  Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) 

O Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) é um método 

criado em 2002 por Darci Prado para ajudar a equipe de gerenciamento de projetos do INDG 

a avaliar o estágio de maturidade das organizações para as quais o INDG prestava consultoria 

e sugerir um plano de crescimento.  

 

O modelo é baseado na experiência do autor Darci Prado com empresas brasileiras 

envolvendo centenas de projetos e sua principal característica é a simplicidade e 

facilidade de uso. Ele já foi aplicado a dezenas de organizações brasileiras e os 

resultados obtidos são condizentes com o que se obtém com um diagnóstico 

aprofundado (PRADO, 2005, p. 33). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Carnegie_Mellon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Carnegie_Mellon
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É um método de análise de maturidade que apresenta seis dimensões e é composto por 

cinco níveis diferentes. A seguir são representadas, respectivamente, as seis dimensões, os 

cinco níveis de maturidade e seus detalhamentos, na figura 6 e na tabela 5. 

As seis dimensões são: 

a) Competência técnica. 

b) Uso prático de metodologias. 

c) Informatização. 

d) Competências comportamentais e contextuais. 

e) Estrutura organizacional. 

f) Alinhamento com os negócios. 

 

E os cinco níveis de maturidade são: 

a) Nível 1: Inicial. 

b) Nível 2: Conhecido. 

c) Nível 3: Padronizado. 

d) Nível 4: Gerenciado. 

e) Nível 5: Otimizado. 

 

Figura 6 – Níveis do modelo MMGP. 

 

 Fonte: adaptado de Darci Prado (2005, p. 33). 
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Tabela 5 – Dimensões e níveis de maturidade. 

 
Fonte: retirado de Darci Prado (2005, p. 35). 

 

De acordo com Diego Figuerôa (2008, p. 12), a avaliação utilizando o modelo MMGP 

pode ser setorial (avalia apenas um setor da organização) ou corporativa (avalia a instituição 

como um todo). Ela é feita a partir da aplicação de um questionário contendo 40 perguntas 

fechadas. Com as respostas deste questionário, é possível calcular o nível de maturidade 

setorial ou corporativo da instituição. 

A análise setorial classifica a habilidade da organização em gerenciar seus projetos nos 

cinco níveis e traça o seu perfil em seis, de forma departamental. Já o direcionamento à 

avaliação corporativa, segundo Tatiana Marisco (2009, p. 38), se atém à organização como 

um todo e estende sua análise ao gerenciamento de portfólio, programas e projetos e aos 

setores que estão fortemente ligados às metas estratégicas, sendo formalmente organizados ou 

não formalmente organizados.  

Esse modelo não se restringe ao diagnóstico resultante dos dados fornecidos pela 

avaliação. Tal resultado é a base para uma proposta de amadurecimento, ou seja, um plano de 

crescimento. Em consonância com a proposição do modelo, o autor disponibiliza informações 

do cenário nacional em relação ao gerenciamento de projetos e maturidade, compiladas 

anualmente, possibilitando comparações efetivas, inclusive entre empresas que atuam na 

mesma área. 

 

2.4.3  Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 

Em 1998 o Project Management Institute estabeleceu um programa para criar uma 

norma internacional para avaliar e desenvolver a habilidade das organizações para que estas 

alcancem suas estratégias organizacionais através de projetos.  

 

O programa resultante, denominado OPM3, focou igualmente os processos de 

capacitação e os de transformação de cultura [...]. O OPM3 é pano de fundo para 
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esclarecer o que é uma cultura em gerenciamento de projetos e para capacitar líderes 

a avaliar a organização a partir de uma variedade de perspectivas da organização de 

forma incontestável e que pregam a responsabilidade na criação de etapas 

específicas e mensuráveis a fim de gerar capacidade organizacional na entrega de 

projetos (SCHLICHTER, 2009, p. 17-18). 

 

Esse modelo acabou sendo lançado no início de 2004 pelo Project Management 

Institute e contou com a participação de aproximadamente 800 voluntários de mais de 35 

países, inclusive do Brasil, na sua elaboração. O modelo inclui a recomendação de boas 

práticas, ou seja, as experiências vividas ao longo dos anos por diversas empresas e 

profissionais da área de gerência de projetos. “Desse modo o modelo retrata uma trilha 

aparentemente segura e referenciada, capaz de orientar os gestores organizacionais nos seus 

investimentos e iniciativas de aprimoramento da operação de gestão de projetos” 

(FIGUEROA, 2008, p. 17). 

O Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) não é exatamente o 

que se pode chamar de ferramenta. Na verdade, é um expressivo conjunto de melhores 

práticas, contendo mais de 600 indicações de voluntários de todo o mundo. As melhores 

práticas estão organizadas e agrupadas de acordo com suas dependências do nível de 

maturidade em questão. Cada indicação colocada serve para criar um movimento em busca do 

melhor nível de maturidade no gerenciamento de projetos da organização (COOKE, 2006, p. 

36). 

O OPM3 se baseia em questionários que servem como um poderoso instrumento de 

reflexo do nível de maturidade, que pode ser respondido por uma única pessoa ou por um 

pequeno grupo. As respostas aos questionários são utilizadas para gerar gráficos e diagramas 

que comparam a organização em questão com outras organizações em aspectos como 

gerenciamento de projetos; gerenciamento de programas; gerenciamento de portfólio; 

padronização, controle e melhoria de processos; métodos, técnicas e procedimentos. 

 

Contudo, não é possível através somente da aplicação da metodologia saber qual o 

caminho em que a organização deve se basear para melhorar o gerenciamento de 

projetos. É preciso um projeto específico para determinar o que fazer com os 

resultados obtidos dos questionários e aplicar de acordo com as especificidades 

organizacionais. Assim como fotografias tiradas ao longo da construção de um 

prédio, o OPM3 é recomendado para uso repetido e sistemático durante alguns anos, 

cujo uso ajuda a prover ideias e ajuda as equipes a trilhar os caminhos de melhoria 

pretendidos (COOKE, 2006, p. 37). 

 

Dessa forma, a implantação da modelo de maturidade OPM3 por si só já se torna um 

projeto de gestão e desenvolvimento organizacional. Caso seja bem realizado e não ocorra 

descontinuidade ao longo do tempo, aumenta-se as chances de a organização se tornar mais 
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forte e mais madura em aspectos da gestão de projetos, programas e portfólio. O OPM3 

carrega consigo o propósito de mostrar como está a atual situação para que seja possível 

motivar equipes organizacionais a favor do incremento da criação de valor futuro sobre o 

tema gerenciamento de projetos. Até porque o desenvolvimento de políticas, ferramentas ou 

softwares pode ser melhor se houver uma consciência dos fatores-chave que devem ser 

desenvolvidos a partir dos resultados que os questionários aplicados são capazes de fornecer. 

 

Desse modo, em princípio, o modelo OPM3 retrata uma trilha segura e referenciada, 

capaz de orientar os gestores organizacionais nos seus investimentos em iniciativas 

de aprimoramento de operação de gestão de projetos. Conhecer e aplicar o modelo 

OPM3 é hoje, portanto, um modo relativamente eficaz de propor mudanças 

organizacionais, de forma situacional, destinadas à melhoria da gestão de projetos 

(SOLER, 2005, p. 47). 

 

O OPM3 pode fornecer a base para se tomar decisões sobre um conjunto de quatro 

elementos endereçados para o aumento do nível de maturidade em projetos: 

a) Técnicas e sistemas, tais como ferramentas, planilhas (templates) e softwares. 

b) Integração operacional, tais como processo de negócio, métodos de serviços e 

programas de qualidade. 

c) Alinhamento estratégico, tais como estratégia do negócio, planos de ação e 

objetivos específicos. 

d) Gestão de recursos humanos, tais como base de conhecimento em gerenciamento de 

projetos, aceitação de mudanças e política de incentivos. 

Segundo Helen S. Cooke (2006, p. 41), planejar a utilização da metodologia OPM3 é 

rigorosamente igual a qualquer outro plano de projeto. O risco potencial de diferentes 

alternativas deve ser analisado e trabalhado, bem como a melhor estratégia deve ser 

empreendida a favor da efetividade da mudança. Elevar os principais benefícios, limitar 

adequadamente o escopo, envolver as equipes e engajar o projeto de melhoria com um 

patrocinador experiente é recomendado para fazer com que a maturidade em projetos da 

organização aumente sensivelmente. 

 

2.4.4  Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) 

Criado pela OGC, o Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model 

(P3M3) foi criado tendo em vista as melhores práticas e os mais recentes conhecimentos 

acerca do tema gerenciamento de portfólio, programas e projetos. Já se encontra na sua 

segunda versão e é compatível com avaliações realizadas com a primeira versão. Isto é, se 

uma organização iniciou seus estudos de maturidade a partir da primeira versão, não terá 
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dificuldades em ajustar os procedimentos para seguir e ter uma continuidade com a segunda 

versão do P3M3. 

O P3M3 não é apenas uma forma de avaliar a sua organização, ele também atua como 

um guia para melhorar e progredir continuamente na busca por objetivos realistas que vão ao 

encontro das necessidades de negócios e aspirações da empresa (PRETI, 2010, p.14). 

Levando em consideração que as organizações atualmente estão constantemente intervindo 

nas vantagens estratégicas e as aliando à eficiência no desempenho das entregas do projeto, o 

modelo de maturidade P3M3 pode ser um instrumento para saber o que se quer no futuro e 

implementar as melhorias necessárias para trilhar o caminho estruturado com foco no 

gerenciamento de projetos. Segundo o documento do P3M3, os benefícios da sua aplicação 

são: 

a) Maior taxa de retorno sobre o investimento. 

b) Maior eficiência da produção. 

c) Menores custos de produção. 

d) Melhor qualidade dos resultados. 

e) Melhoria da satisfação dos consumidores. 

f) Elevação da motivação dos empregados. 

Por isso, pode-se dizer também que a aplicação sistemática dessa análise provê um 

benefício generalizado para a organização. Assim como também o P3M3 identifica pontos 

fracos e reconhece ganhos sobre o investimento, servindo como instrumento para justificar 

futuros recursos nas áreas de gerenciamento de portfólio, programas e projetos, e contribuindo 

para criar um ciclo virtuoso de aprendizado e evolução (PRETI, 2010, p. 14). 

 

Com o processo em andamento, cabe à organização estabelecer um ciclo constante 

de medição, análise, acompanhamento e melhoria dos processos estabelecidos, uma 

vez que sempre é possível evoluir [...]. Portanto, uma avaliação constante é 

elemento-chave do sucesso na implementação de qualquer modelo de maturidade 

(PRETI, 2010, p. 17). 

 

O P3M3 é estruturado em cinco níveis de maturidade: 

a)   Nível 1: Processo consciente. 

b)   Nível 2: Processo repetível. 

c)   Nível 3: Processo definido. 

d)   Nível 4: Processo gerenciável. 

e)   Nível 5: Processo otimizado. 
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Tendo em vista os níveis de maturidade, o P3M3 tem como base sete tipos de 

perspectivas que são analisadas: 

a) Gerenciamento do controle. 

b) Gerenciamento dos resultados/benefícios. 

c) Gerenciamento financeiro. 

d) Compromisso das partes interessadas. 

e) Gerenciamento dos riscos. 

f) Governança organizacional. 

g) Gerenciamento dos recursos. 

 
Deve-se apenas lembrar que o foco da organização nunca será elevar seus níveis de 

maturidade, mas, sim, aumentar suas taxas de sucesso e eficiência. Dentro desse 

foco, o modelo de maturidade é apenas uma ferramenta para auxiliar nesse processo 

e conduzir uma organização por um caminho virtuoso de boas práticas (PRETI, 

2010, p. 17). 

 

O P3M3 alia a sua simplicidade de aplicação com a filosofia de reforço contínuo das 

falhas aprendidas rumo a um futuro melhor. No momento em que a metodologia se prende à 

percepção organizacional em favor da eficiência do trabalho, a organização ganha uma 

ferramenta poderosa de incremento na qualidade dos projetos e na consolidação das melhores 

práticas. Preti (2010, p. 14) afirma que, com tudo isso em mente, os modelos de maturidade 

podem ser uma saída de baixo custo para que uma organização deixe de depender de 

talentosos gerentes de projeto e espalhe as boas práticas e métodos por todo o seu portfólio. 

 

2.4.5  Project Management Maturity Model (PMMM) 

O Project Management Maturity Model (PMMM), da PM Solutions, é muito 

semelhante ao modelo CMMI. Este método aplica-se com mais foco a três áreas especiais das 

boas práticas de gerenciamento de projetos: escritório de projetos (PMO); gerenciamento e 

controle organizacional; e desenvolvimento profissional. Apresenta também cinco níveis de 

maturidade: 

a) Processo inicial. 

b) Processo estruturado e padrão. 

c) Processos institucionalizados e padrões organizacionais. 

d) Processos gerenciados. 

e) Processos otimizados. 

O modelo, segundo Crawford (2007, apud SILVEIRA, 2008, p. 67), precisa ser 

avaliado em duas abordagens: avaliação independente e avaliação facilitadora. A primeira é 
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desenvolvida por profissionais externos à organização que sejam experientes em boas práticas 

em gerenciamento de projetos e no próprio método PMMM, a fim de determinar o nível de 

maturidade organizacional. A segunda é realizada por uma força-tarefa ou equipe de 

assessores experientes, que conduzem uma autoavaliação seguindo os mesmos procedimentos 

da equipe externa. 

A partir desse procedimento, o PMMM sugere que haja um entendimento interno do 

nível de maturidade, em combinação ao nível identificado por profissionais com experiências 

diversas que consigam ter a sensibilidade sobre o nível de maturidade trabalhado na 

organização. Cabe destacar que o PMMM considera sempre o menor nível de maturidade de 

cada área do conhecimento encontrado no PMBOK
®
 Guide. Isto é, se uma das equipes 

encontrou nível de maturidade 3 e a outra encontrou nível 2, significa dizer que a organização 

estará no nível 2, porque a metodologia considera que a organização ainda não conseguiu a 

perfeição suficiente para se encontrar no nível 3 naquela área do conhecimento. 

 

2.4.6 Experiência no setor público em maturidade de projetos 

O setor público já consegue extrair algumas experiências em maturidade de projetos, 

porém ainda o faz de maneira tímida e com patrocínio aparentemente menor do que na 

iniciativa privada. A experiência de gerenciamento de projetos do Governo de Minas Gerais 

aponta a ferramenta de gerenciamento de projetos extremamente oportuna para aumentar a 

eficiência da gestão do setor público e ampliar a contribuição desse setor para o 

desenvolvimento nacional, após atingido o atual patamar de desenvolvimento para 

necessidade de diversas melhorias no gerenciamento nos próximos passos, principalmente nas 

áreas onde os projetos estão sendo executados (PRADO, 2005, p. 26). 

Já a Petrobras avança no sentido de aumentar o sucesso em projetos e seu nível de 

maturidade. A Unidade de Serviços de Poço (US-PO) dedica-se à prestação de serviços de 

perfuração, avaliação, completação e restauração de poços, contribuindo para a maximização 

do resultado da área de negócios E&P. Dessa forma, o escritório de projetos decidiu aplicar o 

modelo de avaliação de maturidade OPM3, desenvolvido pelo PMI, visando identificar e 

incorporar boas práticas, referenciadas, como benchmarks conceituais, aplicáveis ao seu 

modelo de gestão (LIMA, 2005, p. 57). 

Marco Antonio Lima (2005, p. 60) cita que a Petrobras vem implementando há dois 

anos o Programa de Desenvolvimento nos Projetos de E&P (Prodep), para o qual contou, 

além da assessoria da Independent Project Analysis (IPA), com participação de vários 
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técnicos de todas as áreas envolvidas. Implantou uma estratégia de treinamento e hoje já 

temos cerca de 200 profissionais formados através do convênio com a FIA/USP no MBA 

Gerenciamento de Projetos. 

Outra organização com foco no aumento da maturidade é o Banco Central do Brasil. O 

avanço da implantação da cultura de gerenciamento de projetos no Banco Central foi 

acompanhado de ações para a criação de maturidade nessa disciplina. Decidiu-se, ao final, 

adotar o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP), desenvolvido pelo 

professor Darci Prado em parceria com Russel Archibald, devido principalmente à sua 

simplicidade, facilidade de uso e adequação à realidade brasileira, além de sua larga aceitação 

no Brasil, permitindo benchmarking (PEREIRA, 2013, p. 6). 

Na avaliação inicial realizada com esse modelo no ano de 2008, o Banco Central 

obteve a nota 2,2, na escala de cinco níveis. Em consequência das ações empreendidas, com o 

apoio decisivo dos patrocinadores, a liderança do escritório corporativo perante a 

Comunidade de Gerenciamento de Projetos do BC e a intensa programação de eventos de 

capacitação, paulatinamente as avaliações posteriores apresentaram as notas 2,8, em 2009, e 

3,2, em 2010. Posteriormente o Banco Central passou a se esforçar para atingir o nível 3,8 até 

o fim de 2013 (PEREIRA, 2013, p. 6-7). 

Outra experiência de análise de maturidade em gerenciamento de projetos foi aplicada 

na Cemig, um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de energia elétrica do 

Brasil, participando em mais de 100 empresas, além de consórcios e fundo de participações. 

Companhia de capital aberto controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, a Cemig 

possui 114 mil acionistas em 44 países.  

Em conversa no VIII Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos nos dias 5 a 

8 de junho de 2013 com Farhad Abdollahyan, autor de livros e artigos sobre gerenciamento de 

projetos e atualmente pesquisador de doutorado em ciências de administração na Universidad 

Nacional de Rosario, da Argentina, foi relatada a condução da pesquisa através da consultoria 

em gestão de projetos Six Sigma Brasil, contratada pela Cemig para contribuir no 

realinhamento do modelo de gestão e reorganização do Programa Especial de Manejo 

Integrado de Árvores e Redes (Premiar), não somente aparelhando-o para o ciclo de 2011, 

mas também lhe dando condições para ampliar geograficamente sua atuação ao sair dos 

limites da Região Metropolitana de Belo Horizonte para cobrir as demais localidades da 

atuação da corporação. 
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Foi aplicado o modelo P3M3 que norteou e apresentou os resultados do diagnóstico. 

Este modelo consistiu em nove perguntas, sendo a primeira relacionada à maturidade geral, 

sete perguntas temáticas e a última sobre abordagem metodológica no que tange ao 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio. As recomendações no fim do trabalho da 

consultoria incluem aspectos que visam melhorar o alcance de uma maior maturidade em 

pontos críticos específicos da empresa (ABDOLLAHYAN, 2013; conversa informal). 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Ander-Egg (1978, p. 28, apud LAKATOS, 2003, p. 155), a pesquisa é 

um "procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos 

fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento". A pesquisa, portanto, 

é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. O desenvolvimento de um projeto de pesquisa compreende seis passos: 

 

1. Seleção do tópico ou problema para a investigação. 

2. Definição e diferenciação do problema. 

3. Levantamento de hipóteses de trabalho. 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados. 

5. Análise e interpretação dos dados. 

6. Relatório do resultado da pesquisa. 

 

No presente método de pesquisa, dividiu-se a aplicação da pesquisa como se faz em 

projeto: iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento. A 

aplicação dos grupos de processos considerou a realidade simplificada e adaptada da pesquisa 

do tipo de iniciação científica a que se destina a dissertação. Portanto, os seis passos acima 

destacados estão ordenadamente incluídos nas etapas descritas neste tópico.  

O presente estudo utilizou o método de documentação direta, aplicando a pesquisa de 

campo exploratória. O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um 

assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Entenda-se, neste caso, a maturidade em 

gestão de projetos na Dimci e seus aspectos relevantes para o aumento do sucesso relativos 

aos objetivos organizacionais. O método escolhido é interessante, porque, segundo Antônio 

Gil (2008, p. 26):  

 

Ao final de uma pesquisa exploratória, é possível conhecer mais sobre aquele 

assunto, e se está apto a construir hipóteses. Como qualquer exploração, a pesquisa 

exploratória depende da intuição do explorador – neste caso, da intuição do 

pesquisador. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume 

a forma de um estudo de caso (GIL, 2008, p. 26). 
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A técnica usada para viabilizar a investigação foi dividida de acordo com o que se 

pretende obter de respostas das diferentes funções que o gerente pode ter: gerente de projetos; 

gerente de programas; gerente de portfólio. 

Para os gerentes de projetos foram utilizados questionários estruturados e 

padronizados. O motivo da padronização é obter dos entrevistados respostas às mesmas 

perguntas, permitindo "que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de 

perguntas” e que se reflitam diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas 

(LODI, 1974, p. 16, apud LAKATOS, 2003, p. 197).  

Para os gerentes de programas e portfólio, foram utilizadas entrevistas presenciais 

estruturadas nos questionamentos, mas abertas nas respostas, com a possibilidade de deixar 

em aberto a resposta, caso o entrevistado sinta-se incomodado com a resposta ou não tenha 

dados suficientes para completá-la. O que se pretende ao fim das entrevistas e questionários é 

a determinação das opiniões sobre os fatos em destaque. 

 

3.1  INICIAÇÃO 

A iniciação, propriamente dita, da intenção de se pesquisar sobre o assunto deu-se 

tacitamente no momento da aprovação da proposta de projeto do candidato na fase de seleção 

de candidatos do referido mestrado profissional. Entretanto, cabe destacar a seguir alguns 

elementos propulsores iniciais ao referido projeto de pesquisa. 

 

3.1.1  Justificativa para realização da pesquisa 

Há poucas informações e percepção não consolidada da maturidade organizacional 

acerca das atividades de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na Diretoria 

de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro.  

Além disso, não há um plano de melhorias visando incrementar o nível atual em 

gestão de projetos, programas e portfólio a fim de atingir um melhor nível no futuro, visto que 

não há inclusão no sistema de gestão de instrumentos específicos que tratem sobre o tema. 

 

3.1.2  Modelo de maturidade selecionado para aplicar na pesquisa 

Dentre os modelos de maturidade estudados na seção 4.2 “Modelos de maturidade em 

gestão de projetos” desta dissertação foi escolhido o método disseminado pelo Office 

Government Commerce (OGC), ou seja, o Portfólio, Programme and Project Management 

Maturity Model (P3M3). 
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  A escolha do P3M3 é baseada por uma série de motivos: documento disponibilizado 

online de forma livre; advém de uma organização pública internacional; mais adaptável ao 

serviço público; flexibilidade de escolha das perspectivas e da combinação entre projetos, 

programas e portfólios; permite a incorporação em empresas com cultura de acompanhamento 

e monitoramento de desempenho. 

As perguntas do questionário aplicado com os gestores de projeto foram obtidas a 

partir dos manuais da OGC sobre o modelo de maturidade P3M3. Já as entrevistas tiveram 

caráter complementar, então as perguntas com os gestores de programa foram elaboradas 

através da necessidade de se estruturar um plano de ação compatível com o momento 

organizacional.  

 

3.1.3  Produtos esperados 

a) Indicação do nível percebido de maturidade da Diretoria de Metrologia Científica e 

Industrial (Dimci) nas sete perspectivas, de acordo com a modelo de maturidade 

P3M3, da OGC.  

b) Diagnóstico dos pontos fortes e dos pontos fracos presentes no contexto 

organizacional que impactam os resultados dos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci). 

c) Estabelecimento de uma proposta de plano de ação estruturada para o incremento 

contínuo da maturidade organizacional em gestão de projetos, programas e 

portfólio.  

 

3.1.4  Principais stakeholders (partes interessadas) da pesquisa 

a) Diretor da Dimci. 

b) Gerentes de Programas da Dimci. 

c) Gerentes de Projetos da Dimci. 

d) Equipe técnica e administrativa envolvida em projetos na Dimci. 

e) Fornecedores de equipamentos, insumos e tecnologia. 

f) Clientes externos impactados pelos resultados dos projetos de P&D.  

g) Parceiros em atividades que envolvem intercâmbio técnico em P&D. 
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3.1.5  Requisitos da pesquisa 

a) Comunicar claramente aos participantes da pesquisa os objetivos da investigação e 

desta dissertação, afastando qualquer expectativa imediatista ou produto além do 

alcance do condutor desta pesquisa.  

b) Apresentação dos quadros, tabelas e gráficos das respostas dos participantes, 

qualquer que seja a tendência ou hipótese requerida pelos stakeholders desta 

pesquisa às perguntas realizadas. 

c) Embasamento substancial a partir dos resultados alcançados para definição da 

proposta de melhoria a ser elaborada ao fim do trabalho como um dos produtos da 

pesquisa. 

 

3.1.6  Cronograma preliminar básico da pesquisa 

a) Estudo e levantamento bibliográfico necessário à pesquisa: de abril de 2013 a 

março de 2014. 

b) Iniciação e planejamento da pesquisa: de setembro de 2013 a outubro de 2013. 

c) Execução da pesquisa por meio de pré-teste, questionários e entrevistas: de 

novembro de 2013 a janeiro de 2014. 

d) Levantamento dos resultados e conclusão da pesquisa: de fevereiro de 2014 a 

março de 2014. 

 

3.2  PLANEJAMENTO 

 

3.2.1  Grupo com potencial para participação 

Os potenciais entrevistados e questionados para a pesquisa foram selecionados pelos 

seguintes critérios: 

a) Atuação e exercício em atividades de P&D na Dimci/Inmetro. 

b) Tempo de carreira como gerente de projetos, programas ou portfólio não inferior a 

dois anos. 

c) Período de encerramento do último projeto, programa ou portfólio não superior a 

dois anos. 

Observação: foi considerado como tempo de carreira em projetos, programas ou 

portfólio o período profissional de atuação antecessora ao ingresso na Dimci/Inmetro para fins 

da pesquisa. 
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3.2.2  Lista do grupo de potenciais respondentes identificados 

Lista dos gerentes de projetos e programas atuando no ano de 2013 na Dimci. Este 

levantamento foi realizado no segundo semestre de 2013 com base nos critérios descritos no 

item 3.2.1.  

Observação: a lista se encontra em ordem alfabética separada por categoria – gerente 

de projetos e gerente de programas –, contendo o nome, a divisão e o respectivo email, 

conforme tabela 6 e 7. Ao todo foram 80 gerentes identificados: 

a) 10 gerentes de programas.  

b) 70 gerentes de projetos.  

 

Tabela 6 - Lista dos gerentes de projetos identificados. 

Nome do Gerente de Projetos Divisão Email institucional 

Ana Maria Franco  Diele amfranco@inmetro.gov.br 

Ana Paula Dornelles de Alvarenga  Diopt adavarenga@inmetro.gov.br 

Anderson Ilha dos Santos  Dinam aisantos@inmetro.gov.br 

Andrea Porto Carreiro Campos Dimat apcampos@inmetro.gov.br 

André Victor Alvarenga  Diavi avalvarenga@inmetro.gov.br 

Andreia de Lima Fioravante  Dquim aalima@inmetro.gov.br 

Amaury Roteger de Oliveira Diter aroteger@inmetro.gov.br 

Bráulio Soares Archanjo  Dimat bsarchanjo@inmetro.gov.br 

Caroline Arantes Da Silva  Dimat csilva@inmetro.gov.br 

César Isidoro Dos Santos Ribeiro Silva Diele cisilva@inmetro.gov.br 

Charles Bezerra do Prado Dmtic cprado@inmetro.gov.br 

Cláudia Lúcia Monteiro Costa Diopt clcosta@inmetro.gov.br 

Claudia Santos Cardoso de Castro Dimec cscastro@inmetro.gov.br 

Claudio Afonso Koch  Dimec cakoch@inmetro.gov.br 

Cristiane Evelise Ribeiro da Silva Diavi cesilva@inmetro.gov.br 

Cristiane Rodrigues Augusto Dquim craugusto@inmetro.gov.br 

Dalni Malta do Espírito Santo Filho Dimec dsfilho@inmetro.gov.br 

Davidson Rodrigo Boccardo Dmtic drboccardo@inmetro.gov.br 

Eliane Cristina Pires do Rego Dquim ecrego@inmetro.gov.br 

Elizandra Cananea de Sá Elias Dquim ecelias@inmetro.gov.br 

Ewerton Longoni Madruga Dmtic elmadruga@inmetro.gov.br  

Fabiano Barbieri Gonzaga Dquim fbgonzaga@inmetro.gov.br 

Flávia Pirolli Rosselli  Dimat fprosselli@inmetro.gov.br 

Gelson Martins da Rocha Dimci gmrocha@inmetro.gov.br 

Giancarlo Barbosa Micheli  Diavi gbmicheli@inmetro.gov.br 

Gregory Amaral Kyriazis Diele gakyriazis@inmetro.gov.br 

Gustavo Palmeira Ripper Diavi gpripper@inmetro.gov.br 

Igor Malinovski Diopt imalinovski-cnpq@inmetro.gov.br 

Isabel Cristina Serta Fraga Dquim icfraga@inmetro.gov.br 
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Janaína Marques Rodrigues Caixeiro Dquim jmrodrigues@inmetro.gov.br 

João Antonio Pires Alves Dimec jaalves@inmetro.gov.br 

José Renato Real Siqueira Dimec jrsiqueira@inmetro.gov.br 

Júlio Dutra Brionizio Diter jdbrionizio@inmetro.gov.br 

Klaus Natorf Quelhas Diter knquelhas@inmetro.gov.br 

Leonardo Costa Ribeiro Dmtic lcribeiro@inmetro.gov.br  

Lídia Agata da Sena Dimat lasena@inmetro.gov.br 

Luiz Fernando Rust da Costa Carmo Dmtic lfrust@inmetro.gov.br  

Márcia Marie Maru de Moraes Dimat mmmaru@inmetro.gov.br 

Maria Cristina Baptista Quaresma Dquim mcquaresma@inmetro.gov.br 

Maria Helena Farias Dinam mhfarias@inmetro.gov.br 

Mariella Alzamora Camarena Diele macamarena@inmetro.gov.br 

Marta Pudwel Chaves de Almeida Dmtic mpalmeida@inmetro.gov.br  

Maurício Simões de Lima Diopt mslima@inmetro.gov.br 

Oleksii Kuznetsov Dimat okuznetsov@inmetro.gov.br 

Patrícia Cals de Oliveira Vitorio Diele pcoliveira@inmetro.gov.br 

Paulo Medeiros Massarani Diavi pmmassarani@inmetro.gov.br 

Paulo Paschoal Borges Dquim ppborges@inmetro.gov.br 

Paulo Roberto da Fonseca Santos Dimci prsantos@inmetro.gov.br 

Paulo Roberto Guimarães Couto Dimec prcouto@inmetro.gov.br 

Pedro Vladmir Gonzalez Castellanos Dmtic pvcastellanos@inmetro.gov.br 

Raphael Carlos Santos Machado Dmtic rcmachado@inmetro.gov.br 

Raquel Duarte da Costa Cunha Bandeira Dquim rdbandeira@inmetro.gov.br 

Régis Pinheiro Landim Diele rplandim@inmetro.gov.br 

Renata Cristina Scarlato Dquim rcscarlato@inmetro.gov.br 

Renata Teixeira de Barros e Vasconcellos  Diele rbvasconcellos@inmetro.gov.br 

Renato Reis Machado Dimec rrmachado@inmetro.gov.br 

Ricardo Enrique Moreno Briones Diele rebriones@inmetro.gov.br 

Ricardo Savio Teixeira Moretz Sohn Diter rsmoretz@inmetro.gov.br 

Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Felix Diavi rpfelix@inmetro.gov.br 

Ronaldo da Silva Dias Diavi rsdias@inmetro.gov.br 

Rosane Moreira Debatin Diele rmdebatin@inmetro.gov.br 

Sandra Marcela Landi Dimat smlandi@inmetro.gov.br 

Sérgio Pinheiro de Oliveira Dimec spoliveira@inmetro.gov.br 

Swen Eric Muller  Diavi swmuller@inmetro.gov.br 

Tânia Maria Monteiro Dquim tmmonteiro@inmetro.gov.br 

Taynah Lopes de Souza Dimci tlsouza@inmetro.gov.br 

Vanderléa de Souza Dimci vsouza@inmetro.gov.br 

Victor Manuel Loayza Mendoza Dimec vmloayza@inmetro.gov.br 

Wagner Wollinger Dquim wwollinger@inmetro.gov.br 

Wellington Santos Barros Dimec wsbarros@inmetro.gov.br 

Zemar Martins Defilippo Soares Diavi zmsoares@inmetro.gov.br 
 

Fonte: planejamento para a pesquisa de campo. 
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Tabela 7 – Lista dos gerentes de programas identificados. 

Nome do Gerente de Programas Divisão Email institucional 

Carlos Alberto Achete Dimci caachete@inmetro.gov.br 

Edson Afonso Diele eafonso@inmetro.gov.br 

Gilmar Machado Ximenes Diavi gmximenes@inmetro.gov.br 

Iakyra Borrakuens Couceiro Diopt ibcouceiro@inmetro.gov.br 

Jailton Carreteiro Damasceno Dimat jcdamasceno@inmetro.gov.br 

José Carlos Valente de Oliveira Dimec jcoliveira@inmetro.gov.br 

Renato Nunes Teixeira Diter rnteixeira@inmetro.gov.br 

Rodolfo Saboia Lima de Souza Dmtic rssouza@inmetro.gov.br 

Valnei Smarçaro da Cunha Dquim vscunha@inmetro.gov.br 

Walter Yoshihiko Aibe Dinam vyaibe@inmetro.gov.br 
 

Fonte: planejamento para a pesquisa de campo. 

 

3.2.3  Preparação da pesquisa com o pré-teste 

Para a validação da pesquisa, foram aplicados questionários pré-teste com seis 

gerentes de projetos para identificar possíveis falhas, incoerências e erros no direcionamento 

das perguntas e respostas quanto à aplicação real da pesquisa. Esse número representa 

aproximadamente 8,5% do total do universo de potenciais entrevistados e questionados finais. 

Os seis profissionais participantes da fase de pré-teste se dispuseram de forma 

voluntária ao serem informados sobre os objetivos da pesquisa através de conversas informais 

no ambiente de trabalho seguidas de convite oral. 

 

3.2.4  Planejamento da pesquisa de campo com os gerentes de projetos 

Para a pesquisa de campo com os gerentes de projetos, houve a preocupação durante o 

planejamento com dois fatores críticos da investigação: comunicação clara sobre os objetivos 

e tempo de resposta. 

A comunicação sobre os objetivos da pesquisa foram elucidados por e-mail e 

adicionalmente por telefone aos potenciais pesquisados de forma ativa e passiva. Esse canal 

de comunicação serviu para que os pesquisados entendessem a importância que os resultados 

poderiam apontar na melhoria do trabalho em gestão de projetos e alertá-los para a efetiva 

participação como maneira de contribuir de forma a embasar a melhoria que pode advir do 

cenário apontado ao fim da pesquisa. 

O tempo de resposta foi outro fator que causou incerteza na organização do estudo. As 

pessoas geralmente tendem a postergar a finalização de um questionário muito específico ou 

longo demais. Portanto, deixou-se claro que, mesmo o entrevistado tendo um conteúdo 
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profundo na área, o tempo médio de resposta era de 30 minutos, de acordo com o observado 

no pré-teste, e o número de perguntas era adequado para não tomar tanto tempo do 

respondente. 

 

3.2.5  Organização do questionário de maturidade em gestão de projetos da Dimci 

O questionário é a aplicação da pesquisa de campo especificamente para os gestores 

de projetos da Dimci. O principal objetivo com o questionário é identificar qual o nível 

percebido de maturidade geral em gestão de projetos e os níveis em cada uma das 

perspectivas segundo o modelo de maturidade P3M3, que se encontra detalhada na seção 

2.4.4 desta dissertação. 

O diferencial no planejamento do questionário foi o de distribuir as opções de resposta 

de forma aleatória para não induzir o respondente ao nível de maturidade geral a erros de 

resposta comumente encontrados, além de deixá-lo à vontade para marcar o número de 

opções que se traduz conforme a realidade local, de acordo com sua vivência na organização.  

Ademais, foi organizado um mini dicionário para o questionário, que harmonizou a 

linguagem utilizada ao longo do texto. A carta-convite on-line, juntamente com o mini 

dicionário, encontra-se no apêndice I e foi enviado por e-mail para os respondentes, avisando-

os da importância da leitura para entendimento da linguagem utilizada nas perguntas e 

respostas e orientando-os sobre os objetivos e a ferramenta utilizada na pesquisa. 

 

3.2.6  Organização da entrevista de maturidade em gestão de programas da Dimci 

A entrevista é a aplicação da pesquisa de campo especificamente para os gestores de 

programas da Dimci. Ela teve como objetivo entender o atual contexto da organização através 

do direcionamento de respostas relacionadas com a estratégia utilizada, ferramentas 

empreendidas, percepção da importância do tema, táticas implementadas para gerir programas 

e portfólio, bem como arranjos da atual estrutura que trazem oportunidades ou ameaças a 

melhores níveis de maturidade na Dimci. 

A entrevista foi pautada em perguntas em blocos dos temas Conceitos, Processos 

Utilizados, Treinamento & Desenvolvimento, Pessoas, Maturidade, mas não ficou presa à 

ordem cronológica estabelecida no documento produzido, que se encontra no Apêndice B. De 

acordo com a fluidez da entrevista, houve liberdade para que uma pergunta de um bloco 

posterior fosse respondida antes do estabelecido, mas essa antecipação era informada ao 

respondente para que não houvesse confusão na aplicação da entrevista.  
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3.2.7  Indicadores de maturidade 

Foram escolhidos sete indicadores específicos para revelar a maturidade encontrada na 

pesquisa desenvolvida. Os indicadores estão relacionados diretamente com as sete 

perspectivas compreendidas no método P3M3, da OGC, para avaliação da maturidade. Os 

referidos indicadores são: 

a) Nível de maturidade em gerenciamento do controle. 

b) Nível de maturidade em gerenciamento dos resultados/benefícios. 

c) Nível de maturidade em gerenciamento financeiro. 

d) Nível de maturidade no compromisso das partes interessadas. 

e) Nível de maturidade em gerenciamento dos riscos. 

f) Nível de maturidade na governança organizacional. 

g) Nível de maturidade em gerenciamento dos recursos. 

 

Além desses indicadores citados, foram estabelecidos mais outros dois que não 

constam nos objetivos específicos, mas que contribuem para os demais no sentido de indicar a 

maturidade da organização na difusão do conhecimento e na maturidade geral:  

a) Nível de maturidade na difusão do conhecimento em gestão de projetos. 

b) Nível de maturidade geral em gestão de projetos. 

 

3.3  EXECUÇÃO 

 

3.3.1  Aplicação do pré-teste 

A aplicação do pré-teste com os voluntários foi presencialmente realizada. Mesmo 

com o método virtual escolhido para a aplicação do levantamento do perfil do gestor e do 

questionário, houve a observação in loco ao se criar um ambiente simulado de aplicação 

destes meios, com a presença física do condutor da pesquisa para anotação das potenciais 

mudanças destacadas pelos voluntários. A entrevista por si só já tem a característica 

presencial e a simulação com o pré-teste ocorreu de forma muito similar ao que seria feito na 

aplicação das perguntas validadas.  

As perguntas foram feitas no dia marcado com o voluntário de acordo com documento 

adequado ao perfil de cada um (gestor de projetos, gestor de programas, gestor de portfólio), 

mas eles se colocaram à disposição para que se obtivessem mais informações acerca das suas 

dúvidas e apontamentos. A aplicação do pré-teste durou de 25 a 60 minutos. A duração da 
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aplicação do pré-teste com os seis voluntários durou nove dias no total devido a questões de 

compatibilidade de agenda. 

 

3.3.2  Pesquisa de campo com os gerentes de projetos 

A aplicação da pesquisa de campo com os gerentes de projetos incluiu o formato do 

tipo questionário e o levantamento do perfil do gestor. Os questionários foram aplicados de 

forma eletrônica por meio do aplicativo on-line SurveyMonkey
®

.  

O meio usado permitiu facilidade na compilação das respostas e respeitou o tempo 

individual escolhido pelo respondente. A aplicação on-line também teve como ponto positivo 

a possibilidade de resposta pelo profissional no momento mais conveniente da sua rotina, uma 

vez que foi usada a plataforma on-line, de fácil acesso. Além disso, foi explicado ao 

respondente que se poderia usar o canal aberto por e-mail para possíveis dúvidas. 

Dos 70 e-mails enviados com link para o questionário, foram respondidos, do dia 20 

de dezembro de 2013 a 25 de janeiro de 2014, o total de 11 questionários. Tal número de 

respostas correspondeu somente a 15% do total de gerentes de projetos identificados com 

potencial para participação na pesquisa de campo.  

Portanto, foram identificadas as causas de tão pouca adesão dos gerentes de projeto. 

Chegou-se à conclusão de que o período planejado para coleta dessas informações não foi o 

melhor, pois corresponde à temporada de férias escolares e festividades de fim de ano. Muitos 

respondentes não abriram o e-mail profissional neste período por estar gozando desses 

benefícios, o que, consequentemente, impactou na adesão inicial à pesquisa. 

Para correção desse desvio, foi preciso estender o prazo de entrega dos questionários 

para o dia 21 de março de 2014. Isto é, até a data em que se encerraram as entrevistas com 

gerentes de programas. Com o alongamento do prazo, houve mais 17 respostas, totalizando 28 

respostas, o que representa 40% dos gerentes de projeto da Dimci. 

 

3.3.3  Pesquisa de campo com os gerentes de programas 

A aplicação da pesquisa de campo com os gerentes de programas incluiu o formato do 

tipo entrevista e o levantamento do perfil do gestor. As entrevistas foram aplicadas 

presencialmente através de agendamento de horário por telefone ou pessoalmente com o 

potencial entrevistado. Foi utilizado sistema de gravação sonora da entrevista e anotação in 

loco dos pontos chave respondidos. 
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O meio usado favoreceu a riqueza de respostas e detalhes sobre o sistema de gestão de 

programas e portfólio em que a Dimci está inserida. Porém, devido aos detalhes das respostas 

obtidas, algumas informações adicionais ou extras precisaram ser sacrificadas em detrimento 

da estruturação da entrevista. 

Dos 10 gestores de programas identificados, 7 participaram das entrevistas do dia 31 

de janeiro de 2013 a 21 de março de 2014. Tal participação em entrevistas concedidas 

corresponde a 70% do total de gerentes de programas identificados com potencial para 

participação da pesquisa de campo. 

  

3.4  MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

3.4.1  Controle e monitoramento do pré-teste 

Houve monitoramento e controle na fase do pré-teste em toda a sua extensão. As 

potenciais alterações do levantamento do perfil, dos questionários e das entrevistas foram 

prontamente anotadas para posterior avaliação com o orientador, conforme o Apêndice D.  

Não houve alteração pronta e imediata dos itens ou da lógica usada nos questionários, 

mesmo ao se encontrar erros evidentes no pré-teste. Usou-se o mesmo questionário para todos 

com a finalidade de saber se os erros, omissões ou dúvidas surgidas eram recorrentes nos 

mesmos pontos.  

Para registro das mudanças posteriores, ocasionadas pela aplicação desta fase, 

destacam-se no Apêndice C o modelo do formulário utilizado e as anotações concatenadas 

feitas depois de ocorrida a avaliação das sugestões de mudanças pelos voluntários do pré-

teste. 

A quantidade de ocorrências no mesmo item apontadas pelos voluntários serviu de 

base para posterior avaliação das observações feitas. Houve modificação nos itens originais, 

conforme pode ser observado no Apêndice E (perguntas do pré-teste) e no Apêndice F 

(perguntas aplicadas oficialmente). 

 

3.4.2  Controle e monitoramento dos questionários e das entrevistas 

O meio utilizado para controlar a coleta de dados foi a própria ferramenta 

SurveyMonkey
®
, que balizou quantos respondentes tinham concluído o questionário a cada 

mês. No primeiro mês, foram 11 respondentes, no segundo mês, 8 e no último mês, 9. 
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Esse método parece não ser o mais eficiente, porém, tomando como base a 

confidencialidade, um dos requisitos fundamentais da pesquisa, e a voluntariedade para a 

resposta, esse foi o caminho escolhido para ter uma investigação isenta. 

Nas entrevistas não houve necessidade de meios de controle formal, pois o convite era 

realizado ao gerente de programa. A data marcada e o horário agendado poderiam sofrer 

alterações. Ao fim das entrevistas, foi usado o controle de conferência da transcrição das 

respostas, como meio de não distorcer o que o entrevistado havia dito e como forma de dar 

transparência ao material coletado. 

 

3.4.3  Monitoramento e controle dos indicadores de maturidade 

Os indicadores planejados acerca da maturidade foram acompanhados e controlados 

em toda a extensão do estudo. Como faz parte da metodologia P3M3 levantar o nível de 

maturidade percebido em cada uma das sete perspectivas consideradas fundamentais para 

OGC, não se enxergou a possibilidade de mudança ou alteração dos indicadores ou critérios 

utilizados. 

Destaca-se que os indicadores foram registrados periodicamente e concatenados de 

uma só vez. Não havia motivos para levantamentos semanais de como os indicadores 

caminhavam, uma vez que somente com o fechamento total dos respondentes se poderia ter a 

visão do cenário em que se encontrava a maturidade em projetos, programas e portfólio da 

Dimci. 

 

3.5  ENCERRAMENTO 

O encerramento da fase de pesquisa de campo se deu com a reunião de todos os 

documentos de entrevista digitalizados e a conclusão da janela de colheita de respostas do 

questionário com gerentes de projeto no dia 21 de março de 2014. 

O aceite e a conclusão desta fase foram realizados em 25 de março de 2014 com uma 

breve reunião com o orientador explicando verbalmente como tinham sido as entrevistas e 

expondo um panorama das respostas colhidas com o questionário ao visitar a própria pagina 

web da ferramenta utilizada. Em seguida, foi iniciada oficialmente a fase de análise e 

discussão dos resultados da pesquisa. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A análise e discussão dos resultados da pesquisa visa compreender o atual cenário da 

maturidade em gestão de projetos e dar embasamento suficiente por meio das respostas 

concedidas pelos gestores de projeto e programa da Dimci/Inmetro acerca do tema maturidade 

em gestão de projetos e programas, a fim de aprimorar e incrementar o estágio em que se 

encontra. 

Para tanto, primeiro foi analisado o nível de maturidade observado em cada uma das 

perspectivas indicadas no método P3M3 e em seguida, a partir das perguntas realizadas em 

entrevistas feitas pessoalmente, foram destrinchados alguns aspectos importantes para melhor 

implantação de um programa estruturado de incremento da maturidade na Dimci.  

 

4.1  ANÁLISE DA PESQUISA REALIZADA COM OS GESTORES DE PROJETO 

DA DIMCI 

A pesquisa com os gestores de projetos visou descobrir a percepção da maturidade em 

diversas áreas correlatas, base de sustentação do método P3M3: controle, financeiro, riscos, 

governança, stakeholders, recursos e benefícios. A aplicação da pesquisa foi feita por meio 

on-line através da ferramenta SurveyMonkey
®

 e contou com o convite e o guia para as 

respostas por e-mail.  

As perguntas tiveram como opções alternativas que representavam os cinco níveis de 

maturidade na área indicada de forma balanceada. Porém, com a finalidade de não enviesar as 

respostas, as opções foram randomicamente organizadas para cada novo respondente. Isso fez 

com que as opções fossem as mesmas para todos os respondentes, mas a ordem fosse trocada. 

No entanto, manteve-se a ordem das perguntas, assim a primeira pergunta foi sobre a 

maturidade geral em gerenciamento de projetos e a última sobre do gerenciamento de 

benefícios. 

As seis primeiras perguntas contaram com dez opções de resposta, enquanto as três 

últimas, que abordaram os temas gerenciamento de stakeholders, gerenciamento de recursos e 

gerenciamento de benefícios, contaram com cinco opções, em que cada opção correspondeu a 

um nível de maturidade na respectiva área. 
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4.1.1  Análise qualitativa da pergunta 1 

A primeira pergunta do questionário, “A Dimci pode ser mais bem caracterizada em 

gerenciamento de projetos por”, procurou conhecer a percepção do gerenciamento de projetos 

de maneira ampla. 

Foram enfatizadas, entre as dez opções, os aspectos que se relacionam com as 

seguintes perspectivas: alcance de sucesso, nível de desempenho, atribuição de 

responsabilidades, definição de parâmetros, alinhamento com as diretrizes, sistema de 

indicadores, antecipação às demandas. 

As duas opções mais selecionadas foram de nível 1 de maturidade e traduziram o 

aspecto sucesso variável e práticas despadronizadas, através das respectivas opções:  

 

a) “Ter sucesso em projetos baseado mais em habilidades e competências de pessoas-

chave do que nas capacidades internas de organizar o conhecimento e aprender com 

projetos passados.” 

b) “Ter práticas determinadas por preferências individuais e desempenho variável ao 

longo dos projetos.” 

 

Tais opções de nível 1 obtiveram 26 marcações de um total de 56, correspondendo a 

46% das respostas, enquanto as opções relativas ao nível 2 de maturidade corresponderam a 

33% das marcações. É importante notar que outra opção bastante assinalada foi “Possuir 

parâmetros de prazo, custo e escopo não realista, bem como indefinição nas responsabilidades 

e ambiguidades de papéis”, de nível 2 de maturidade – este é um indicador relevante de que 

os gestores de projetos comumente verificam o planejamento descasado com a realidade e se 

queixam da sobrecarga de funções a desempenhar.  

É importante notar que a opção “Possuir alinhamento aos objetivos organizacionais 

com planos integrados, objetivos finais bem definidos e perseguidos ao longo dos projetos” 

não obteve nenhuma marcação. Isso pode indicar que os gerentes de projetos acreditam que a 

integração entre planos organizacionais e objetivos dos projetos ainda não têm perspectiva 

predominante.  

Em resumo, as quatro opções que correspondem aos níveis 1 e 2 de maturidade 

participaram com 80% das respostas. Os resultados indicam que o nível de maturidade geral 

em gerenciamento de projetos é 1.  

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da primeira pergunta.
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Gráfico 1 – Respostas obtidas com a pergunta 1 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários. 
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4.1.2  Análise qualitativa da pergunta 2 

Apesar de não ser uma das bases do P3M3, o segundo questionamento tentou extrair 

do respondente a percepção acerca da difusão do conhecimento em gerenciamento de 

projetos, como forma de complementar a questão inicial, numa perspectiva de conhecer o 

nível de entendimento e capacitação das pessoas na área. Para isso, foi perguntado “A Dimci 

possui a difusão do conhecimento em gerenciamento de projetos melhor caracterizada por”. 

Entre as dez opções, procurou-se abordar dentro deste tema as perspectivas 

documentação, terminologias, capacidade individual, treinamento e desenvolvimento, 

aprendizado com experiências passadas.  

Das 46 marcações realizadas pelos 28 respondentes, a opção mais selecionada, com 15 

marcações, foi “Ter o conhecimento em projetos não usualmente documentado e haver poucas 

descrições de processos facilitadores do gerenciamento de projetos”. Essa alta frequência de 

marcação dá abertura à janela de oportunidades para uma documentação adequada que facilite 

a gestão de projetos na organização e apoie a real difusão do conhecimento na área.  

Acompanhando esta tendência, 11 marcações foram feitas em outra opção de nível 1: 

“Não existir ou existirem poucas documentações de suporte, além de as terminologias e os 

padrões não serem conhecidos e interpretados da mesma maneira pelas pessoas”. Além disso, 

a maioria dos respondentes (23 dos 28), quando fez mais de uma marcação na resposta, 

escolheu uma dessas duas opções ou utilizou as duas opções como melhor alternativa para 

indicar a difusão de conhecimento na Dimci. 

As opções de nível 1 de maturidade ficaram mais acentuadas do que as demais, com 

26 marcações, enquanto as de nível 2 tiveram 9 marcações, as de nível 3 tiveram 6 marcações, 

as de nível 4 tiveram 2 marcações e as de nível 5 agregaram 3 marcações. 

Resumindo, apenas três opções correspondem a 71% das escolhas dos respondentes. 

Tais opções são dos níveis 1 e 2 de maturidade. Os resultados indicam que o desempenho 

neste quesito deve ser bastante aprimorado e, de fato, corresponde a um indicador de que o 

conhecimento em gestão de projetos se encontra num patamar abaixo do esperado para o 

tamanho da organização e da complexidade dos projetos de PD&I.  

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da segunda pergunta.
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Gráfico 2 – Respostas obtidas com a pergunta 2 do questionário aplicado com os gestores de projetos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários. 
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4.1.3  Análise qualitativa da pergunta 3 

A terceira pergunta do questionário, “A Dimci possui o gerenciamento de controle em 

projetos melhor caracterizado por”, procurou conhecer a percepção do gestor de projeto em 

relação ao gerenciamento de controle da Dimci. 

Foram dispostas dez opções ao respondente com a possibilidade de no mínimo uma e 

no máximo três marcações. As opções mais selecionadas neste quesito foram as de nível 2 de 

maturidade: “Ter os conceitos de gerenciamento de controle incorporados, porém há somente 

experiência de controle em nível localizado” e “Possuir somente algumas pessoas-chave 

gerenciando projetos importantes, tornando o gerenciamento de controle menos disseminado”, 

as quais foram assinaladas, respectivamente, 10 e 12 vezes. Totalizaram, portanto, 22 

marcações para as opções de nível de 2. Também tiveram frequência relativamente elevada, 

com 17 marcações, as opções de nível 1. 

As opções de nível 4 de maturidade não foram selecionadas em nenhuma das 45 vezes 

do total de marcações realizadas pelos respondentes. Tais opções evidenciam o controle como 

uma ferramenta para mudança, e um apoio na melhoria das entregas nos projetos. Esses 

resultados trazem consigo a característica de que o gerenciamento de controles ainda pode ser 

visto como um fim em si mesmo, já que não vem ajudando o suficiente os gestores de 

projetos a enxergar essas oportunidades. 

Em resumo, as quatro opções que correspondem aos níveis 1 e 2 de maturidade 

participaram com 84,7% das respostas. A frequência maior se verificou nas opções de nível 2. 

Portanto, os resultados indicam que o nível de maturidade em gerenciamento de controle em 

projetos é 2.  

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da terceira pergunta. 
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Gráfico 3 – Respostas obtidas com a pergunta 3 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários. 
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4.1.4  Análise qualitativa da pergunta 4 

No quarto questionamento ao gestor de projetos, o propósito foi investigar qual a 

maturidade em gerenciamento financeiro dos projetos da Dimci, um tema importante, visto 

que a maioria dos projetos advém de submissão a órgãos de fomento, cujo controle de 

entrada, saída e utilização dos repasses financeiros é constantemente monitorado. Com o 

objetivo de introduzir as opções, foi perguntado: “A Dimci possui o gerenciamento financeiro 

de projetos melhor caracterizado por”. 

Por meio de dez opções, procurou-se abranger o tópico com duas opções para cada 

nível de maturidade (como foi feito também nas questões anteriores). As opções de nível 1 de 

maturidade foram as mais marcadas, com 23 incidências, seguidas das de nível 2 de 

maturidade, com 13 respostas. As de nível 3 tiveram 8 marcações e as de nível 4 e 5 de 

obtiveram 4 marcações cada. O total de respostas, portanto, foi de 52 entre os 28 

respondentes. 

A opção “Existir uma grande lacuna na prestação de contas e monitoramento 

financeiro dos projetos” foi a que mais obteve respostas, 15 no total. Corresponde à tradução 

da maturidade de nível 1 e curiosamente vai de encontro do melhor gerenciamento de projetos 

nos órgãos de fomento. Outras duas opções foram bastante indicadas, com 9 marcações cada:  

 

a) “Ter pouco ou nenhum controle do aspecto financeiro dos projetos gerenciados.”  

b) “Não possuir total controle sobre o monitoramento dos custos dos projetos.”  

 

Essas duas alternativas representam, respectivamente, uma das traduções para o nível 

1 e o nível 2 de maturidade em gerenciamento financeiro na pesquisa. Além disso, mais de 

60% dos respondentes marcaram uma dessas duas opções. 

Apesar de a maior frequência de respostas corresponder aos primeiros níveis, os 

resultados também mostraram uma boa participação das opções de maturidade 3, 4 e 5, de 

forma que se pode extrair que os gestores de projetos demonstraram a percepção insatisfatória 

com alguns quesitos financeiros, mas também indicaram certo direcionamento a práticas em 

gestão de projetos voltada a níveis de maturidade elevado, como a opção de nível de 

maturidade 4: “Ter uma estrutura apta e capaz de priorizar oportunidades relacionadas a 

avaliação de oportunidades e recursos que possui”, a qual sinaliza uma postura mais proativa 

das equipes, principalmente no quesito de manejo dos recursos necessários aos objetivos do 

projeto.   
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Em resumo, os níveis 1 e 2 de maturidade participaram com aproximadamente 69% 

das respostas. A união da maior frequência nas opções de nível 1 e outras variáveis faz com 

que o nível de maturidade em gerenciamento financeiro de projetos seja 1 neste quesito. 

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da quarta pergunta.
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Gráfico 4 – Respostas obtidas com a pergunta 4 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.5  Análise qualitativa da pergunta 5 

A quinta pergunta teve a intenção de expor o nível geral de maturidade em 

gerenciamento de riscos em projetos na Dimci. A partir da pergunta-chave “A Dimci possui o 

gerenciamento de riscos melhor caracterizado por”, os respondentes tiveram que optar por 

uma, duas ou, no máximo, três opções que correspondesse à realidade vivida nesta área. 

Com dez alternativas de opções, perguntou-se basicamente o quanto o gerenciamento 

de riscos está organizado na Dimci a ponto de ser planejado, modificado e influenciar o 

controle ao longo dos projetos. 

Destaca-se a alta incidência da opção “Ter um grau mínimo de evidências de 

gerenciamento de riscos usados como ferramenta em projetos”, mostrando a baixa maturidade 

ainda no gerenciamento de riscos, uma vez que essa opção está correlacionada ao nível básico 

de maturidade nesta área (nível 1). Também foi alta a taxa de respostas às duas opções – 9 

marcações em cada uma – de nível 2 de maturidade:  

 

a) “Ter algum gerenciamento de riscos reconhecido e usado em projetos na Dimci, mas 

gerenciado de maneira inconsistente.” 

b) “Ter resultados diferentes em termos de eficiência e efetividade em gerenciamento de 

riscos de acordo com o projeto e pessoas envolvidas.” 

 

Tais constatações evidenciam uma baixa maturidade, pois, somadas as opções de nível 

1 e 2, alcança-se 81,6% (40 marcações das 49 totalizadas). O gerenciamento de riscos não é 

uma área a que se dá tanta importância atualmente, porque áreas que necessitam de um 

gerenciamento mais consistente têm recursos e dispêndio de esforço maior do que o 

gerenciamento de riscos.    

A conclusão é que os níveis 1 e 2 de maturidade participaram com aproximadamente 

81% das respostas. Além disso, 17 marcações se deram em uma das opções de nível 1 de 

maturidade, o que é determinante para o nível de maturidade em gerenciamento de riscos em 

projetos de nível 1. 

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da quinta pergunta.
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Gráfico 5 – Respostas obtidas com a pergunta 5 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.6  Análise qualitativa da pergunta 6 

A governança organizacional voltada para projetos foi o tema da sexta questão 

formulada, com a qual se procurou entender o atual estágio desta área no gerenciamento dos 

projetos. 

Houve 44 marcações dos 28 gestores de projetos que responderam a essa pergunta. A 

distribuição de respostas das dez opções apresentadas foi mais acentuada nas de níveis 1 e 2 

de maturidade. Destaca-se a presença de 19 seleções em opções do nível 1, entre elas, 10 

marcações na opção “Não possuir responsabilidades e regras formalmente definidas alinhados 

com parâmetros de governança“ e 9 marcações na opção “Ter alguma governança informal, 

mas com parâmetros que não contam com parâmetros estabelecidos”.  

Claramente os gestores sinalizaram por uma influência fraca da governança de 

projetos nos processos e no dia a dia de trabalho. No entanto, uma das opções do nível 3 de 

maturidade indica que há algum entendimento de avanços nessa área, pois a alternativa que 

diz haver uma sequência clara e disseminada dos passos para tomada de decisão e das 

prioridades requeridas nos projetos teve índice de 11,36%, caracterizando um entendimento 

incipiente (mas com bom potencial) de processos padronizados de tomada de decisão em 

governança de projetos para instâncias próximas aos gestores de projeto. 

Conforme pode ser observado no gráfico 7, as opções de nível 1 correspondem a 

aproximadamente 43% e as de nível 2 participaram com aproximadamente 32% das respostas. 

Esta constatação nos indica o nível de maturidade da governança organizacional em projetos 

de nível 1. 

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da sexta pergunta
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Gráfico 6 – Respostas obtidas com a pergunta 6 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.7  Análise qualitativa da pergunta 7 

A perspectiva explorada na sétima questão foi referente ao gerenciamento das partes 

interessadas (stakeholders) no projeto. Tal aspecto se desenha como uma variável especial em 

projetos de PD&I realizados na Dimci por envolver atores públicos e privados com os mais 

diversos interesses.  

Para tanto, procurou-se abordar nas alternativas alguns elementos fundamentais nesse 

tema, envolvendo engajamento, direcionamento, comunicação, técnicas e a otimização dos 

processos relativos ao planejamento, controle e ações para concretização dos interesses entre 

os stakeholders. 

Foram computadas 29 respostas no total, e 19 dessas foram relativas à opção de nível 

2 de maturidade, que correspondeu à frase “Ter em alguns projetos a comunicação com 

stakeholders, mas é mais dependente da iniciativa do gerente de projeto do que de uma 

estrutura organizada e definida para esse aspecto”. Tal afirmativa nos faz perceber que há 

alguma orientação nas fases em que se segue do projeto de envolvimento e comunicação com 

pessoas-chave, mas que a consistência não é adequada, seja pela falta de processos 

estruturados, seja pela importância devida ao tópico. 

O restante das respostas se deu em 5 marcações na opção para o nível de maturidade 1, 

2 para o nível 3 de maturidade e 3 para o nível 5. O nível 4 não foi em nenhum momento 

marcado.  

Os resultados obtidos levaram à comparação das frases dos níveis 4 e 5. A ausência de 

indicações para a frase de nível 4 pode se dever em parte ao rebuscamento utilizado na opção: 

“Ter técnicas sofisticadas e utilizadas para analisar e engajar stakeholders efetivamente com a 

comunicação fornecendo suporte necessário para agregar valor ao sistema gerenciado”. As 

palavras “sofisticadas”, “efetivamente” e “agregar valor” podem ter sido demasiadamente 

pesadas para esta opção de maturidade. 

Em resumo, a opção de nível 2 foi a mais frequentemente respondida e indica o nível 

de maturidade 2 para o tópico gerenciamento de stakeholders, como é possível verificar no 

gráfico 8 simplificado de respostas da sétima pergunta. 
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Gráfico 7 – Respostas obtidas com a pergunta 7 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.8  Análise qualitativa da resposta 8 

O gerenciamento de recursos também foi pauta do questionário e procurou descobrir a 

percepção dos gestores de projeto quanto ao equilíbrio e utilização consciente dos recursos 

materiais, humanos e intelectuais. Para isso foi perguntado: “A Dimci possui o gerenciamento 

de recursos melhor caracterizado por”. 

A opção mais marcada foi a de nível 1 (16 marcações), seguida da de nível 2 (11 

marcações). Esses dois níveis corresponderam a 81,81% das indicações, uma vez que foram 

colhidas ao todo 33 respostas.  

As outras opções corresponderam a 18,18% e, de acordo com os resultados, não 

representam significativamente a atual fase desta área em gerenciamento de projetos, embora 

alguns dos especialistas que responderam se identifiquem com aspectos de maturidade mais 

elevada. 

Em resumo, a opção de nível 1 foi a mais frequentemente respondida e indica 

claramente a posição de nível 1 para o tópico gerenciamento de recursos em projetos. 

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da oitava pergunta.
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Gráfico 8 – Respostas obtidas com a pergunta 8 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.9  Análise qualitativa da resposta 9 

Por último, perguntou-se a respeito da atual percepção acerca do gerenciamento de 

benefícios em projetos: “A Dimci possui o gerenciamento de benefícios melhor caracterizado 

por”. 

Foi marcada 15 vezes a opção de nível 1, “Algum reconhecimento de que os conceitos 

dos benefícios dos projetos são diferenciados do resultado dos projetos, mas não são aplicados 

processos para gerenciá-los”, o que contabilizou aproximadamente 46% do total das 

marcações. A segunda opção mais marcada foi a de nível 2 (11 vezes). Esses dois níveis 

corresponderam a 81,25% das indicações no universo de 32 itens assinalados.  

É interessante notar que, neste quesito, não houve nenhuma resposta marcada para a 

opção de nível 5: “Ter benefícios advindos de projetos considerados chaves para o 

desenvolvimento da estratégia organizacional, bem como a adoção de métricas de 

desempenho dos benefícios alinhadas ao negócio de forma a otimizar os resultados 

esperados”.  

No entanto, a opção de nível 4 ganhou 5 indicações e a de nível 3 apenas 1. Parte desta 

incidência pela opção de nível 4 talvez deva ser atribuída à simplicidade e à objetividade: 

“Benefícios firmados por meio do gerenciamento do projeto e haver foco na entrega dos 

produtos dos projetos”. Fato relevante também é que quatro dos cinco especialistas que 

assinalaram a opção referente ao nível 4 também assinalaram alguma do nível 1 ou do nível 2. 

Diante do exposto, a opção de nível 1 foi a mais freqüentemente respondida, em 

seguida a de nível 2, e indica nível de maturidade 1 para o tópico gerenciamento de benefícios 

em projetos. 

A seguir é possível verificar o gráfico simplificado de respostas da nona pergunta.
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Gráfico 9 – Respostas obtidas com a pergunta 9 do questionário aplicado com os gestores de projetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa com gestores de projetos através da aplicação dos questionários.
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4.1.10  Análise quantitativa das respostas do questionário para os gestores de projeto 

Para extrair o nível de maturidade em cada uma das bases do método P3M3, como 

descrito na figura a seguir, faz-se necessário a utilização de mais de um método de 

mensuração como forma de fornecer um comparativo de mensuração dos níveis de 

maturidade percebidos. 

 

Figura 7 – Estrutura da modelo de maturidade P3M3. 

 

Fonte: retirado do OGC (2010, p. 7). 

 

O Guia de Introdução ao P3M3 explica que a avaliação da maturidade deve ser a mais 

simples possível, extraindo-se, por exemplo, a alternativa mais frequente e indicando tal 

classe como a que corresponde à maturidade na categoria em questão. Porém, como o 

questionário envolveu de dez a cinco opções e múltiplas respostas, é interessante indicar três 

formas de mensuração quantitativa: média ponderada; interpolação de classes; e maior 

frequência absoluta (a mais simples). 

Aplicando o método da média ponderada, que tem como fórmula a soma da 

multiplicação dos níveis por sua frequência e posteriormente a divisão pelo número total de 

respostas, extraiu-se a tabela 8. 
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Tabela 8 – Método da média ponderada para percepção do nível de maturidade em gestão de 

projetos da Dimci. 

Método da Média Ponderada 

Perspectiva  
Nível de 

Maturidade 

Gerenciamento de Controle 1,95 

Gerenciamento Financeiro 2,09 

Gerenciamento de Riscos 1,87 

Governança Organizacional 1,97 

Gerenciamento de Stakeholders 2,20 

Gerenciamento de Recursos 1,84 

Gerenciamento de Benefícios 1,87 

Gerenciamento em Projetos 1,83 

Média das Perspectivas 1,95 
Fonte: pesquisa com os gestores de projetos. 

 

No entanto, o método da média ponderada não permite uma aplicação precisa por ter 

algumas características intrínsecas, já que leva em consideração o “peso” ou ponderação da 

frequência de respostas para a formação de um índice que reflita uma informação única/média 

do nível de maturidade de todos os respondentes.  Sendo assim, é uma medida de sumarização 

em comparação à frequência absoluta. No entanto, o método da média ponderada pode não 

ser uma boa aplicação para este caso, em que os níveis (1 a 5), ainda que quantitativos, não 

reflitam necessariamente intensidade de valor, mas sim são meras “classes” (faixas de 

maturidade) que possuem uma graduação ordenada. Logo, a possibilidade de influência 

numérica das grandezas que representam os níveis pode “mascarar” o nível de maturidade 

final. 

O segundo método que agrega valor à análise é o da interpolação de classes de maior 

frequência. De acordo com a fórmula, proposta neste trabalho, separa-se a classe de maior 

frequência das demais e, em seguida, divide-se o número de frequência das classes restantes 

pela soma total das respostas obtidas. A tabela 9 ilustra o valor calculado segundo esta ótica. 
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Tabela 9 – Método da interpolação de classes para percepção do nível de maturidade em 

gestão de projetos da Dimci. 

Método da Interpolação de Classes 

Perspectiva  
Nível de 

Maturidade 

Gerenciamento de Controle 2,2916 

Gerenciamento Financeiro 1,5576 

Gerenciamento de Riscos 1,5510 

Governança Organizacional 1,5681 

Gerenciamento de Stakeholders 2,5000 

Gerenciamento de Recursos 1,5151 

Gerenciamento de Benefícios 1,5351 

Gerenciamento em Projetos 1,5312 

Média das Perspectivas 1,7562 
Fonte: pesquisa com os gestores de projetos. 

 

Neste método ad hoc, a tentativa é, claramente, dar maior “peso” às maiores 

frequências absolutas entre os níveis observados, na tentativa de tornar o índice mais 

consistente com a ideia de representar o nível de maturidade de cada um dos aspectos, não 

influenciado muito pelo valor das classes/níveis (1 a 5). 

Se por um lado o método da interpolação de classe não é influenciado pela grandeza 

do nível (ao contrário do método da média ponderada), por outro o critério subjetivo da 

escolha, por ser um método ad hoc, pode não ser a maneira ótima de representar o nível de 

maturidade, por ser critério definido pelo pesquisador. 

O terceiro método – e o recomendado pelo P3M3 por sua simplicidade – traduz-se na 

indicação da maturidade no nível em que a perspectiva escolhida mais se fez presente, ou seja, 

por frequência absoluta. A OGC diz que a maioria das organizações tem pontos fortes em 

algumas áreas, mas não em outras, portanto, P3M3 é projetado para reconhecer esses pontos 

fortes, destacando bem os pontos fracos.  

 

A flexibilidade do P3M3 permite que as organizações analisem todas as sete 

perspectivas de processo em todos os três modelos – gestão de portfólio, programa e 

projeto –, mas eles também podem revisar apenas uma (ou várias) das perspectivas 

de processo, em todos os três modelos ou através de apenas um ou dois deles. Isso 

pode ser útil para obter uma melhor compreensão da eficácia global de uma 

organização, por exemplo, a gestão de risco ou de gestão de recursos (OGC, 2010, p. 

9).   

 

Portanto, conforme a própria indicação no documento orientativo a respeito da 

liberdade no escopo, a qual foi objeto de investigação das sete perspectivas sobre o modelo de 
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gestão de projetos, a maturidade em gerenciamento de projetos nas respectivas áreas pode ser 

descrita conforme a figura 8. 

 

Figura 8 – Método da frequência absoluta para percepção do nível de maturidade em gestão 

de projetos da Dimci. 

 

 

Fonte: pesquisa com os gestores de projetos. 

 

Pelo método das frequências absolutas que ocasionaram a base para o desenho da 

figura cima, algumas informações são desconsideradas e se perdem dados relevantes. 

Portanto, é importante considerar os três métodos quantitativos apresentados antes de afirmar 

ou fazer qualquer consideração quanto ao nível de maturidade alcançado em cada uma das 

perspectivas em destaque na pesquisa. 

 

4.1.11 Análise da variabilidade dos métodos utilizados nos resultados dos questionários 

Do ponto de vista estatístico, esses métodos de mensuração são estimadores dos níveis 

de maturidade possíveis pelo método P3M3. E por essa razão, ou seja, por serem estimadores 

pontuais não há como se obter uma variabilidade da medida de forma explícita, mas sim uma 

estimativa específica para o caso estudado. Portanto, há a necessidade de um estudo aqui feito 

por simulação sobre a variabilidade dos estimadores: média ponderada; interpolação de 

classes; e a moda amostral. 

Antes de iniciar o estudo de simulação fizemos o mapeamento probabilístico de todas 

as respostas de acordo com as questões realizadas no questionário. Para tanto, dividiu-se o 

estudo de simulação em dois blocos. O primeiro (“Bloco 1”) contou com questões 01 a 05, em 

que foi possível a escolha por cada respondentes de uma até três opções, contando com 50 

padrões de resposta possíveis. O segundo (“Bloco 2”) corresponde as questões de 06 a 09, em 

que foi possível a escolha apenas de uma a duas opções para cada respondente, contado com 

20 padrões de resposta possíveis.   
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O objetivo desta análise de variabilidade é a de se obter o comportamento dos 

estimadores a partir da simulação de respostas do mesmo número de respondentes (28), de 

maneira completamente aleatória, dentre os casos possíveis – por isso a necessidade de 

particionar em dois blocos – por repetidas vezes no método conhecido na literatura estatística 

como bootstrap. 

 

O bootstrap é um método de reamostragem proposto por Bradley Efron em 1979. 

Utiliza-se para aproximar distribuição na amostra de um levantamento estatístico. 

Usa-se frequentemente para aproximar o viés ou a variância de um conjunto de 

dados estatísticos, assim como para construir intervalos de confiança ou realizar 

contrastes de hipóteses sobre parâmetros de interesse. Na maior parte dos casos não 

pode obter-se expressões fechadas para as aproximações bootstrap e portanto é 

necessário obter reamostragens em um ordenador para por em prática o método. A 

enorme capacidade de cálculo dos computadores atuais facilita consideravelmente a 

aplicabilidade deste método tão custoso computacionalmente (site 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28estat%C3%ADstica%29 acesso 19 

de abril). 

 

Ao final da análise serão obtidas curvas de densidade para cada um dos estimadores 

por bloco de questões, já que os padrões de respostas são diferentes em cada um dos blocos. 

As densidades encontradas são proxys das distribuições reais dos estimadores e, portanto, a 

partir delas é possível uma melhor compreensão da incerteza dos métodos de medição. 

Para isso, o estudo de simulação foi dividido nas seguintes etapas: 

1. Simulação de uma amostra de tamanho 28 (tamanho real da pesquisa com gestores 

de projeto) com as possíveis respostas do questionário. 

2. Cálculo dos estimadores de cada um dos métodos 

3. Repetir os passos 1 e 2 por número grande de vezes e guardar os resultados 

 

Como o número de opções de resposta em cada bloco é diferente, dividimos a análise 

de acordo com o bloco. Além disso, por expertise a respeito do comportamento 

organizacional foi proposto também o uso de probabilidades desiguais entre as possíveis 

opções de respostas dos entrevistados. Isto significa que foi levado em consideração o nível 

percebido previamente de maturidade em gestão de projetos, programas e portfólio – foco do 

estudo -, que conta com a probabilidade maior de serem escolhidos na marcação dos 

questionários. Esse critério visa dar um retrato mais fidedigno na distribuição dos estimadores 

levando em consideração o estudo em questão para acomodar as incertezas de forma mais 

realista. Para esse critério, chamado de probabilidade desigual, foi definido previamente o 

peso de 75% das respostas compreendendo alternativas com maturidade de 1 a 3, enquanto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reamostragem_%28estat%C3%ADstica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bradley_Efron
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica_%28fun%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28estat%C3%ADstica%29
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que as demais ficaram com 25% das chances de serem selecionadas na amostra - maturidade 4 

e 5.  

O resultado da simulação para o Bloco 1 de questões pelos três métodos possíveis está 

descrito na figura a seguir: 

 

Figura 9 - Simulação para o Bloco 1 de questões pelos três métodos utilizados por critérios 

com probabilidades iguais e desiguais. 

 

Fonte: simulações realizadas no Programa “The R Project for Statistical Computing”. 

 

Analisando o gráfico é possível perceber pelo critério da probabilidade desigual para 

os três métodos houve uma tendência dos valores estimados mais a esquerda, isto é, com nível 

de maturidade mais baixo que o considerado pelo critério de probabilidades iguais, como era 

de se esperar. Outro ponto importante é com relação ao método 3 (da moda amostral), pois 

nesse método como os valores dos estimadores são sempre inteiros, as curvas de densidade se 

apresentaram com múltiplos “picos” de frequência nesses valores inteiros, porém sem 
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incidência entre eles. A consequência direta do método modal é a negligência de múltiplos 

índices de frequência alta, escolhendo um dentre os demais, o que pode não representar o 

melhor nível de maturidade percebido. O método de interpolação de classes (método 2) 

representou exatamente a tentativa do condutor da pesquisa em adequar os resultados a ideia 

geral de maturidade do grupo, pois, apesar de não considerar probabilidades desiguais de 

resposta na aplicação do questionário, mostrou uma curva de densidade mais a esquerda em 

comparação ao método 1 e, portanto, definiria melhor o comportamento da realidade dos 

dados. 

Já o resultado da simulação para o Bloco 2 de questões pelos três métodos possíveis 

está descrito na figura a seguir: 

 

Figura 10 – Simulação para o Bloco 2 de questões pelos três métodos utilizados por critérios 

com probabilidades iguais e desiguais. 

 

Fonte: simulações realizadas no Programa “The R Project for Statistical Computing”. 
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Como era esperado, apesar das questões do Bloco 2 possuírem um número menor de 

alternativas e, consequentemente, um número menor de possibilidade de opções (de uma a 

duas) ao respondente, as curvas de densidade dos estimadores possuem formato muito 

parecido com o Bloco 1. Isso ajuda a corroborar as conclusões obtidas anteriormente de que, 

na verdade, há uma tendência de escolhas de níveis mais baixos de maturidade por parte dos 

respondentes devido a percepção organizacional acerca do tema. 

 As figuras 9 e 10 apresentam respectivamente o Bloco 1 e Bloco 2 das perguntas do 

questionário. Fica evidente na comparação entre elas que o método 1 na modalidade desigual 

produziu estatisticamente valores muito próximos ao método 2 na modalidade igual. Isso 

significa que o método 2 – da interpolação de classes – foi uma maneira aproximada dar pesos 

de acordo com a realidade que alcançou resultados semelhantes ao método 1 na forma 

desigual. Além disso, os dois blocos de perguntas não possuem distribuições estatisticamente 

diferentes, mas produzem, em média, resultados estatisticamente semelhantes. O Bloco 2 é 

mais concentrado, ou seja, a variância é menor para esses casos. 

 As informações traduzidas nas figuras anteriores são complementadas de acordo com 

a tabela 10 abaixo: 

 

Tabela 10 – Informações complementares das simulações para os Blocos 01 e 02. 

 
Caso 01: Q01 a Q04 

   

      

 
Estimador Valor Pontual Incerteza (DP) Q 0,025 Q 0,975 

Prob. 
Iguais 

Média Ponderada 2,998671 0,175118058 2,653319 3,343284 

Interpolação 2,046065 0,159198234 1,732109 2,359349 

Moda Amostral 2,975100 1,411481214 1,000000 5,000000 

Prob. 
Desiguais 

Média Ponderada 2,206668 0,170205017 1,890582 2,553846 

Interpolação 1,326062 0,154731833 1,038711 1,641678 

Moda Amostral 1,514000 0,510911052 1,000000 2,000000 

      

 
Caso 02: Q05 a Q08 

   

      

 
Estimador Valor Pontual Incerteza (DP) Q 0,025 Q 0,975 

Prob. 
Iguais 

Média Ponderada 3,000513 0,2126036 2,588235 3,416750 

Interpolação 2,047739 0,193276 1,672941 2,426136 

Moda Amostral 2,997000 1,4086836 1,000000 5,000000 

Prob. 
Desiguais 

Média Ponderada 2,235096 0,1946537 1,872271 2,634615 

Interpolação 1,351905 0,1769579 1,022065 1,715105 

Moda Amostral 1,516500 0,5243618 1,000000 2,000000 
 

Fonte: simulações realizadas no Programa “The R Project for Statistical Computing”. 
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4.2  ANÁLISE DA PESQUISA REALIZADA COM OS GESTORES DE 

PROGRAMA DA DIMCI 

 

A pesquisa com os gestores de programa da Dimci foi feita paralelamente à aplicação 

da pesquisa com os gestores de projeto. Por ter um caráter de entrevista pessoal, foi requerido 

maior preparo do entrevistador. Tentou-se aguçar características como equilíbrio de 

perguntas, clareza na comunicação, flexibilidade ao entrevistado e confidencialidade nas 

respostas. 

As perguntas foram divididas em cinco grandes temas: conceitos; processos utilizados; 

treinamento e desenvolvimento; pessoas; maturidade. Estes tópicos foram escolhidos por 

serem complementares às perguntas realizadas no questionário com os gestores de projeto. 

Tal balanceamento é importante para não sobrecarregar a totalidade do estudo somente em 

algumas áreas de investigação, portanto, os temas acima destacados suplementam e 

complementam os objetivos gerais da pesquisa. 

Como forma de direcionar melhor a entrevista, foi utilizada a técnica de 

contextualização da pergunta. Antes de cada uma das 16 perguntas, foi incluída uma 

introdução, que pode ser considerada um elemento para contextualizar o entrevistado quanto 

ao tema e situá-lo corretamente ao que se pretende questionar.  

Segue a análise realizada na pesquisa com os gestores de programa da Dimci. 

 

4.2.1  Tema I: Conceitos – Análise da pergunta 1 

Introdução da pergunta: As pessoas têm diferentes ideias e conceitos sobre assuntos 

envolvendo gestão de projetos. Em sua opinião...  

Pergunta 1: ...O que significa gestão de projetos e qual a importância dela para a 

Dimci/Inmetro?     

Os gerentes de programa identificaram os benefícios e conseguiram traduzir a 

importância da gestão de projetos como uma ferramenta para o aprimoramento do trabalho e 

alcance da missão organizacional. Alguns deram ênfase na gestão de projetos como 

instrumento viabilizador do planejamento, outros como base para estrutura de trabalho, e 

ainda houve os que a definiram de forma mais operacional.  

Em resumo, verificou-se que todos atribuíram elevada importância à gestão de 

projetos e consciência do papel desta atividade para o incremento organizacional, tal como se 

observa nas respostas a seguir: 
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Gestão de projetos significa executar um projeto de maneira organizada. É 

importante porque a Dimci possui muitos projetos e é possível organizar recursos 

materiais e humanos. Organizar e gerenciar projetos de maneira organizada melhora 

a capacidade de buscar o resultado esperado (ENTREVISTADO A, 2014, questão 

1). 

 
 

Gestão de projetos é a possibilidade de ter ferramentas dentro de um determinado 

fluxo para se alcançar produtos desejados para um determinado fim, através do uso 

de diversas variáveis. A importância para criação de novas divisões, inserção de 

pessoas que oxigenam a organização. Grande parte das novas divisões da Dimci está 

trabalhando basicamente por projetos e sua importância é fundamental para essas 

equipes (ENTREVISTADO B, 2014, questão 1). 

 

 

Gestão de projetos significa ter ações organizadas, alinhadas e coordenadas com os 

objetivos organizacionais, de maneira que o sucesso venha a ser alcançado na 

obtenção de resultados. A importância é grande porque envolve a missão, a visão e o 

cumprimento de trabalho. Além disso, todo o aprendizado que o projeto traz à 

organização é de muito grande importância para a disseminação de conhecimentos 

adquiridos durante a execução dos projetos (ENTREVISTADO C, 2014, questão 1). 

 

 

Gestão de projetos significa ter um gestor de projetos dedicado às etapas de 

execução do projeto, verificando os recursos e indicadores. A importância é enorme 

porque gestão de projetos envolve todo o Inmetro e é capaz de modificar a estrutura 

interna e impactar em resultados externos (ENTREVISTADO D, 2014, questão 1). 

 
Gestão de projetos trata-se de uma competência estratégica para organizações, 

permitindo que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos da Inmetro. A 

gestão de projetos é de grande importância, pois traz foco único delineado pelos 

objetivos, recursos e a programação de cada projeto que hoje tem alinhamento com 

o que presidente quer para a instituição com o planejamento estratégico 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 1). 

 
 

Gerir um projeto significa acompanhar um projeto submetido e aprovado, além de 

ser responsável por um escopo que deve ser executado de acordo com o que foi 

proposto, no tempo adequado, no orçamento acordado e dentro dos resultados 

esperados. A importância para a Dimci está em garantir a tangibilidade aos serviços 

e produtos desejados/ofertados, porém olhando sempre a flexibilidade adequada à 

realidade da Dimci (ENTREVISTADO F, 2014, questão 1). 

 
 

Gestão de projetos significa arranjar-se adequadamente/corretamente e receber o 

apoio institucional adequado para implantar novos produtos/serviços com as 

ferramentas necessárias para a consecução dos objetivos propostos. A importância 

dessa atividade é grande porque corresponde à resposta às diretrizes da instituição e 

consequentemente atende às demandas da sociedade que são viabilizadas somente 

por meio de pesquisa e desenvolvimento (ENTREVISTADO G, 2014, questão 1). 
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4.2.2  Tema I: Conceitos – Análise da pergunta 2 

Introdução da pergunta: Projetos são diferentes de atividades da rotina, porque possuem 

prazo para começar e terminar e se dispõem ao alcance de produtos/serviços singulares. 

Portanto, no âmbito das suas atividades... 

Pergunta 2: ...Como é feita a diferenciação e organização da gestão dos projetos em relação à 

gestão dos processos operacionais e das outras atividades no dia a dia?  

Os gerentes de programa responderam, de maneira geral, que a organização das 

atividades da rotina diferencia-se pouco da gestão de projetos. Como uma está muito 

relacionada com a outra, há interação e entrelaçamento das funções e do modo como elas são 

gerenciadas, pois, mesmo o projeto sendo um produto único, seu gerenciamento é baseado em 

diversos processos justapostos, que são estabelecidos nos mecanismos de gestão.  

As formas de organização também variam conforme o tipo de produto que os gerentes 

de programa têm que entregar. Alguns desenham a divisão sobre seu controle em forma de 

projetos ou através de uma matriz fraca. Outros, apesar de serem gerentes de programa, 

identificam que o principal mote de trabalho que mantém suas entregas está na dedicação 

maior aos processos de rotina e não na gestão de projetos. 

Essas respostas mostram que o nível de entendimento e organização em relação à 

gestão de projetos varia conforme o nível de prática de cada gerente de programa com o 

assunto. O grau de proximidade e aplicação ao tema melhora quando o nascimento das 

atividades advém de projetos, e piora quando advém de divisões concebidas para calibração 

ou ensaio, ou seja, divisões recém-criadas têm evidentemente mais chances de aplicar gestão 

de projetos do que divisões nascidas no período de 1970 a 1990, visto que os gestores de 

programa que dirigem divisões criadas a partir da década de 2000 demonstram mais solidez 

no conhecimento e nas práticas em gestão de projetos e programas. 

Não se conseguiu evidenciar através das respostas obtidas uma relação entre equipes 

pequenas ou equipes grandes em favorecer a adesão maior da organização aprimorada em 

gestão de projetos. Há gerentes de programa que coordenam equipes pequenas e recentes que 

aplicam um moderno gerenciamento de projetos, bem como há equipes grandes e recentes que 

também o aplicam. Por outro lado, há equipes pequenas e não tão recentes que aplicam pouco 

os conceitos de organização voltada às melhores práticas, assim como equipes grandes e não 

tão recentes que não conseguem fugir do foco com atividades voltadas aos processos 

organizacionais. Alguns trechos de resposta evidenciam essas diferenças: 
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A maior parte do trabalho da divisão é projeto e não processo. Na prática a maioria 

dos serviços é projeto. Não há muito resultado originado de atividades de rotina. 

Existe a rotina operacional (administrativa) e a finalística. As rotinas ainda são 

muito próximas dos projetos que a originaram. As pessoas são aplicadas em projetos 

ou em processos de forma a não sobrecarregá-las ou deixá-las ociosas. O ajuste com 

a equipe é informal e facilitado devido ao elevado grau de sinergia e ao tamanho da 

equipe (ENTREVISTADO A, 2014, questão 2). 

 

 

A divisão está bem adaptada a projetos. A divisão realiza serviços internamente e a 

diferenciação entre serviços e projetos é natural e as pessoas sabem bem em que tipo 

de função estão inseridas. A evolução da divisão está pautada toda em projetos, 

como quando se tenta trazer um pesquisador por bolsa está se ativando as atividades 

em projetos (ENTREVISTADO B , 2014, questão 2). 

 

 

Os projetos não são feitos isoladamente das atividades do dia a dia. As atividades de 

rotina têm que se incorporar ao projetos são fundamentalmente a organização em 

processos. Mescla-se uma atividade a outra de modo a obter-se a melhor 

organização. A prioridade é realizada com foco no cliente final, e este cliente é o que 

necessita dos serviços realizados por processos operacionais, como calibração e 

ensaio. Portanto, os projetos são funções a que se deve dar menos atenção do que as 

atividades direcionadas aos clientes, que necessitam de rastreabilidade metrológica, 

por causa da própria natureza dos produtos/serviços prestados (ENTREVISTADO 

C, 2014, questão 2). 

 

  

A diferenciação é clara, pois os processos rotineiros são na maioria das vezes 

prioritários em relação aos projetos em função da demanda dos clientes diretos. 

Projetos servem para incrementar os processos e melhorar o atendimento ao cliente 

final (ENTREVISTADO D, 2014, questão 2). 

 

 

Essa relação se mistura, pois o orçamento a ser gerenciado é um agregado entre 

projetos e programas. Há o gerenciamento concomitante das duas atividades. Não 

posso deixar os processos pararem, e não posso deixar que os projetos não andem. 

Vamos gerenciando de acordo com a necessidade e sob demanda. O ideal é que 

tivesse separação, mas o sistema (ou o trabalho exercido) não permite que haja uma 

diferenciação, por causa de contingenciamento ou riscos advindos 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 2). 

 

 

Na prática, os profissionais que não estão envolvidos com serviços cuidam de 

atividades relativas a projetos. Na parte de apoio, há um intercâmbio natural entre as 

funções destinadas a qualquer atividade, sejam estas atividades advindas de projetos 

ou de processos (ENTREVISTADO F, 2014, questão 2). 

 

 

A organização é do tipo matricial, pois como os serviços desta divisão foram 

inicializados com a abordagem de projetos, naturalmente os profissionais são 

arrumados matricialmente em colunas de atividades e em linhas de projetos, cujo 

foco é no produto a ser entregue (seja ele de rotina, seja de um projeto). Os 

profissionais, portanto, são utilizados de acordo com a experiência e vivência em 

áreas necessárias às etapas estabelecidas nos projetos (ENTREVISTADO G, 2014, 

questão 2). 
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4.2.3  Tema I: Conceitos – Análise da pergunta 3 

Introdução da pergunta: A gestão de projetos é um tema que se encontra em constante 

divulgação e difusão de suas diversas aplicações. Diversas metodologias, ferramentas e 

profissionais suportam esse tema para as empresas que necessitam desse conhecimento e 

melhoria dos seus resultados em projetos. Em sua opinião...  

Pergunta 3a: ...A Dimci/Inmetro se encontra alinhada ao atual momento vivido em gestão de 

projetos, programas e portfólio no Brasil e no mundo?  

As respostas tenderam à afirmação de que o trabalho em gestão de projetos, programas 

e portfólio pode ser melhorado. Alguns gerentes de projetos que estão mais ativos atualmente 

com entregas em projetos afirmaram com mais ênfase que é preciso mudar bastante e trilhar 

caminhos para evoluir e acompanhar o que outras organizações estão fazendo, porém sempre 

lembrando que se pertence ao setor público, e essa característica tende a dar requisitos únicos 

a qualquer processo que se pretende implantar para melhorar a situação. 

Outros gerentes de programa se evadiram da pergunta e disseram que sempre é 

necessário melhorar ou que, mesmo não sabendo responder se há alinhamento com o cenário 

atual em gestão de projetos, os resultados finais acabam acontecendo. Essas constatações 

apontam a necessidade de um amplo espaço ainda para melhorar o sistema, métodos e 

aplicação da informação existente em gestão de projetos. Os trechos das respostas a seguir 

mostram o atual alinhamento da Dimci: 

 

A Dimci não se encontra atualmente alinhada. Até porque os projetos trabalhados na 

Dimci são inovadores, e não os tradicionais de engenharia. A Dimci possui uma 

característica muito mais acadêmica do que empresarial. A Dimci deveria se alinhar 

com o que as empresas similares estão fazendo. O escritório de projetos é muito 

pequeno e faz com que cada gerente de projeto gerencie do seu jeito. As pessoas não 

conversam sobre o assunto, o que reflete na maneira como o escritório de projetos se 

encontra: muito aquém de outros sistemas de gestão do Inmetro (ENTREVISTADO 

A, 2014, questão 3a).  

 

 

A Dimci não se encontra totalmente alinhada, pois o que acontece numa organização 

pública é muito diferente do que ocorre numa empresa privada. A Dimci possui o 

conhecimento, mas não consegue evitar todas as incertezas envolvidas 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 3a). 

 

 

A Dimci não se encontra alinhada e não há o envolvimento ideal. Culturalmente não 

há dedicação para isso, embora se tenha um setor que possa fazer isso 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 3a).  

 

 

Não posso afirmar que não, pelo fato de haver o desconhecimento de minha parte 

com relação ao momento vivido no Brasil e no mundo em gestão de projetos, 

programas e portfólio. Mas no Inmetro, as coisas, mesmo que de forma não muito 

organizada, acabam acontecendo (ENTREVISTADO D, 2014, questão 3a).  
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A Dimci não está dando foco em projeto, mas o Inmetro. As ferramentas são boas 

para evidenciar e dar transparência (ENTREVISTADO E, 2014, questão 3a).  

 

 

Não há como tomar o Brasil e o mundo como parâmetro, porque nossa realidade é 

outra; é serviço público. Caso seja extrapolado para as empresas do mundo, 

ficaremos completamente atrasados. Se compararmos o Inmetro com outros INMs 

(como o Nist), estamos muito atrás, pois caso sejam executados projetos iguais 

ficaremos distantes do nível de organização que eles possuem (ENTREVISTADO F, 

2014, questão 3a).  

 

 

A Dimci poderia ser muito mais organizada em todos os sentidos. Gestão de projetos 

é somente um dos pontos que necessitam de maior alinhamento com o que acontece 

em órgãos de P&D (ENTREVISTADO G, 2014, questão 3a). 

 

Pergunta 3b: ...Quais evidências comprovam sua opinião?     

Essa pergunta complementa a 3a, porque se faz necessário entender quais são os 

motivos considerados pelo gerente de programa na resposta anterior. 

As evidências confluem para dificuldades da gestão dos projetos e programas, como o 

não cumprimento dos prazos, o alto nível de informalidade, o descompasso entre 

planejamento e execução, o arcabouço legal de rígida estrutura e múltiplas regras, o nível de 

incertezas e riscos, assim como a falta de um sistema que auxilie o gestor de projetos e 

programas. 

Cabe destacar ainda que as definições relativas ao não cumprimento dos prazos e ao 

planejamento inadequado das etapas guardam uma tênue diferença, mas que por vezes podem 

confundir os especialistas. Por isso, não é possível garantir que a citação “não cumprimento 

dos prazos”, extraída de alguns entrevistados, seja isenta dos erros advindos, na verdade, de 

um planejamento inadequado de prazos, portanto, é importante fazer esse alerta. Pode-se 

verificar por meio dos fragmentos das entrevistas a seguir: 

 

A comparação com o sistema de gestão da qualidade (Cqual-Dimci, Coordenação da 

Qualidade da Dimci); a informalidade verificada; escritório de projetos pequeno. 

Como sugestão, o modelo de gestão da Cqual-Dimci é uma ferramenta que deveria 

servir de inspiração para a implantação e organização estruturada da gestão de 

projetos (ENTREVISTADO A, 2014, questão 3b).  

 

 

A maioria dos projetos na Dimci não cumpre os prazos planejados; a legislação é tão 

rigorosa para evitar exageros que faz com que os processos fiquem mais lentos 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 3b). 

 

O cumprimento de prazos é um grande problema perante a imagem adquirida com 

órgãos de fomento. As diretorias que têm competência para captação e solidificação 

de parcerias com empresas privadas ainda encontram-se incipientes. Procura-se ter 
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uma boa carteira de propostas de projetos já montados para somente adaptá-las aos 

editais (ENTREVISTADO C, 2014, questão 3b). 

 

 

As incertezas e mudanças constantes de regra, como em processos de aquisição de 

equipamentos. O redirecionamento periódico das diretrizes principais acaba 

incorrendo em esforços perdidos. Atividades acabam tendo de ser redirecionadas, o 

que leva à necessidade de adaptações de última hora (ENTREVISTADO D, 2014, 

questão 3b).  

 

 

O Sicap era periodicamente atualizado. Mas não se sabe como anda a ferramenta 

que pode ser implantada após o Sicap como forma de instrumentalizar uma melhoria 

na área (ENTREVISTADO E, 2014, questão 3b). 

 

 

Primeiro, porque há muita gente capaz em todas as áreas em organizações que 

possuem bom nível em gestão de projetos. Segundo, porque os recursos entram e o 

escopo proposto realmente é realizado conforme o planejado em empresas com boa 

gestão de projetos (ENTREVISTADO F, 2014, questão 3b). 

 

 

As outras organizações nacionais e internacionais conseguem executar serviços e 

projetos enfrentando as mesmas dificuldades de legislação que possuímos, porém os 

processos são mais travados e difíceis de contornar no nosso ambiente 

(ENTREVISTADO G, 2014, questão 3b). 

 

4.2.4  Tema I: Conceitos – Análise da pergunta 4 

Introdução da pergunta: Para se criar uma organização que priorize gestão de projetos e 

suas ferramentas, é preciso entender quais aspectos ambientais são favoráveis e 

desfavoráveis à implantação de técnicas sobre o assunto. Gostaria que apontasse... 

Pergunta 4: ...Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no ambiente da Dimci/Inmetro 

que favorecem ações com o objetivo de incrementar a gestão de projetos, programas e 

portfólio?  

A intenção nesta pergunta é entender o que os gerentes de programa identificam como 

pontos positivos e negativos capazes de interferir na melhoria contínua de gestão de projetos, 

programas e portfólio.  

Observa-se que foram colocadas variáveis internas e externas no mesmo grupo, isto é, 

os pontos fortes possuem algumas oportunidades, assim como os pontos fracos, algumas 

ameaças. Não houve distinção, porque se tentou dar o máximo de liberdade para os gerentes 

de programa tecerem suas visões sobre o tema. 

Alguns dos pontos positivos que merecem destaque são: reconhecimento internacional 

nas suas competências básicas; ambiente propício à introdução de gestão de projetos 

alinhados às melhores práticas internacionais; alto nível de formação dos profissionais que 

ingressam na organização. 
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Alguns pontos negativos que merecem destaque são: falta de integração e 

comunicação entre as pessoas; pouca cobrança em busca de melhores resultados e benefícios 

a longo prazo; riscos e incertezas externas dificultando o andamento do trabalho. 

Organizando sistematicamente os pontos fortes e fracos, de acordo com as indicações 

dos gerentes de programa, produziu-se a lista a seguir. 

 

Pontos fortes:  

- Existência de um modelo estruturado no Inmetro com exemplos de sistema de gestão de 

sucesso. 

- Vontade de sempre melhorar o desempenho para melhor atender os clientes finais. 

- Reconhecimento internacional em suas competências básicas. 

- Ambiente interessante para realizar projetos com outros INMs espalhados no mundo. 

- Especialistas em metrologia capazes de formar equipes multidisciplinares em projetos de 

grande, médio e pequeno porte  

- Equipe técnica formada por pessoas com vocação para projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

- Influências políticas, que acabam ajudando determinados projetos (sob encomenda, por 

exemplo). 

- Ambiente novo de instituto de ciência e tecnologia propício à organização de metodologias 

em gestão de projetos. 

- Profissionais ingressam na organização com perfil diferenciado de treinamento. 

 

Pontos fracos:  

- Falta cobrança externa para melhoria. 

- Nível de comprometimento baixo das pessoas. 

- Cobrança e necessidade de patrocínio maior da alta direção do Inmetro. 

- Cultura da universidade maior do que a cultura empresarial de busca inovadora. 

- Existência de ilhas de conhecimento no Inmetro não conectadas. 

- Maior estruturação das ferramentas de controle. 

- Dificuldade de impulsionar atividades da rotina devido aos bloqueios existentes. 

- Necessidade de habilitar e capacitar pessoal de apoio para atender especialistas no 

desenvolvimento dos projetos. 
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- As “amarrações institucionais” (devido à burocracia do próprio setor público, em virtude de 

leis e regras). 

- Riscos externos por causa de atividades que não podem ser controladas, acarretando não 

cumprimento de prazo e falhas nas estimativas. 

- Falta de comunicação entre as áreas do Inmetro, gerando pouco comprometimento e 

integração entre elas. 

- Desigualdade de oportunidades para todas as divisões, o que pode distorcer o mérito da 

aprovação de um projeto (fato prejudicial e desgastante ao longo do tempo). 

- Falta de ferramentas em gestão de projetos ou ferramentas ainda não adequadas às 

necessidades reais e exigências de agências de fomento. 

- Alta rotatividade dos profissionais, podendo fazer com que a capacitação se perca em pouco 

tempo. 

 

4.2.5  Tema II: Processos utilizados – Análise da pergunta 5 

Introdução da pergunta: Métodos e ferramentas de suporte em gerenciamento de projetos 

são fundamentais para organizar os processos relativos ao ciclo de vida dos projetos de uma 

organização. Marque com um X... 

Pergunta 5a: ...O nível de conhecimento sobre cada um dos métodos e ferramentas a seguir: 

 

Tabela 11 – Nível de conhecimento em métodos e ferramentas em gerenciamento de projetos 

e programas. 

Método/ferramenta sugerida 

Não 

conheço 

Já ouvi 

falar 

Conheço 

apenas 

alguns 

conceitos  

Conheço 

bastante 

Aplico 

no dia a 

dia 

NBR ISO 10.006:2006 – Diretriz para a qualidade 

no gerenciamento em empreendimentos 4 2 1 

  ISO 21.500:2012 – Guidance on Project 

Management 3 2 2 

  NBR ISO 16.502:2012 - Diretrizes para 

elaboração de projetos de PD&I  3 1 3 

  PMBOK – Project Management Book of 

Knowledge  2 1 2 2 

 PRINCE2 6 

 

1 

  P2M - Project and Program Management 4 2 1 

  Scrum (meétodo ágil de projetos) 3 1 1 1 1 
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Outra: BSC    1 1 

Outra: Método Zopp (de forma informal)     1 

Outra: A3 

  

1 1 

 Outra: Matriz balanceada     1 

Outra: Banco de dados para tomada de decisão     1 

Outra: Análise de Swot    1  

Fonte: Entrevistados A-G (2014). 

A tabela 11 fez parte do leiaute do questionário da entrevista. As sete primeiras linhas 

foram fixadas com métodos e ferramentas conhecidas nacional e internacionalmente. A oitava 

linha contou com a indicação “Outras”, permitindo que fosse apontado espontaneamente 

algum método utilizado ou que fora utilizado em gestão de projetos e programa pelo 

entrevistado. 

Conforme pode ser visto na tabela, os gerentes de programa apontaram diversos 

métodos e ferramentas, como BSC, método Zopp, A3, matriz balanceada, banco de dados 

para tomada de decisão e análise Swot, como forma para melhor gerenciar projetos sob sua 

gestão. 

Tal evidência comprova como a percepção da maturidade se encontra diversificada. 

Enquanto um gerente de programa diz que aplica o método ágil Scrum e conhece bastante o 

PMBOK, outro indica que aplica apenas banco de dados para tomada de decisão e se utiliza 

do BSC como ferramenta para gerenciar adequadamente seus projetos.  

Verificou-se ainda que as citações espontâneas foram as que de fato os gestores 

utilizam no dia a dia. Somente um dos gestores respondeu aplicar com constância um método 

consolidado internacionalmente, que, no caso, foi a Scrum (uma surpresa por se tratar de um 

método tão específico e utilizado em empresas estruturada por projetos).  

Os demais disseram que suas aplicações para gerenciamento e tomada de decisão em 

projetos são as ferramentas BSC, método Zopp, matriz balanceada e banco de dados. 

Observa-se ainda que cada um desses métodos – classificados em “Outras” – foi citado uma 

vez. 

 

Pergunta 5b: ...Qual o método organizacional utilizado atualmente na gestão de projetos, 

programas e portfólio na Dimci/Inmetro?  

Houve dificuldade em se dizer qual método é utilizado institucionalmente para 

gerenciar projetos, programas e portfólio. As respostas significam que, embora possa haver 
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esforço organizacional em busca de arranjos e método padrão, essas ferramentas não são 

aplicadas e utilizadas no dia a dia por gerentes de programa e suas equipes. 

Estes foram os comentários em relação ao método utilizado atualmente: 

 

Quando os projetos são por meio de órgão de fomento, a base metodológica é o 

PMBOK de uma maneira ainda pouco aprofundada, porque tem atividades, 

cronogramas, metas físicas (ENTREVISTADO A, 2014, questão 5b). 

 

 

Conheço parcialmente, pois não sei como tem sido aplicada a metodologia 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 5b). 

 

 

Não existe um método na Dimci, porém há metodologias aplicadas no Inmetro e 

conhecidas por ferramentas básicas. As pessoas são dependentes da disseminação de 

profissionais que passam sua experiência. Muitas vezes o desenvolvimento das 

atividades do projeto depende da iniciativa dos próprios gerentes 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 5b). 

 

 

Não sei se existe um método (ENTREVISTADO D, 2014, questão 5b). 

 

 

Não sei, porque não tenho uma definição (ENTREVISTADO E, 2014, questão 5b). 

 

 

Eventualmente coordenadores podem utilizar métodos em projetos, mas não há 

nenhuma incorporada ou que seja de fácil identificação atualmente 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 5b). 

 

 

Não há um método definida (ENTREVISTADO G, 2014, questão 5b). 

 

Pergunta 5c: ...Este método se encontra alinhado ao que se espera dos resultados finais dos 

projetos?  

Esta é uma pergunta que complementa a anterior. E, como tal, confirma o que foi dito 

acerca da não aplicação de um método evidentemente claro e espalhado de maneira uniforme 

no dia a dia de trabalho de todos os gerentes de programa.  

Para substanciar tais evidências, seguem trechos das respostas recebidas: 

 

A aplicação de processos básicos do PMBOK não é a melhor escolha para a Dimci, 

porque o ambiente que um órgão público possui é muito mais complexo que o 

PMBOK é capaz de permitir. Portanto, não é recomendado gerenciar projetos de 

PD&I por PMBOK, pois nem se sabe quais são as metas físicas do início até o fim 

do projeto; tanto que os projetos são planejados sucessivamente por ter a incerteza 

como um dos principais aspectos. As equipes são bem mais inteligentes e devem ter 

a liberdade de pensamento que este tipo de metodologia não abarca, e outras como 

Scrum são capazes de fomentar (ENTREVISTADO A, 2014, questão 5c). 
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Não tenho como responder, já que não há segurança na metodologia utilizada 

atualmente (ENTREVISTADO B, 2014, questão 5c). 

 

 

Não está alinhada, pois não são programadas e só podem ser previstas pelo grau de 

complexidade verificada nos projetos (ENTREVISTADO C, 2014, questão 5c). 

  

 

Não há como opinar, pois não sei se existe uma método (ENTREVISTADO D, 

2014, questão 5c). 

 

 

Não há como dizer (ENTREVISTADO E, 2014, questão 5c). 

 

 

Não, há uma lacuna nessa perspectiva. No caso atual deveria haver um método bem 

definido, principalmente em projetos que envolvem mais de uma divisão (UO) da 

Dimci (ENTREVISTADO F, 2014, questão 5c). 

 

 

Não está alinhada ao que se espera, porque não existe nenhuma método 

organizacional acerca do tema (ENTREVISTADO G, 2014, questão 5c). 

 

4.2.6  Tema II: Processos utilizados – Análise da pergunta 6 

Introdução da pergunta: Recursos (como materiais, infraestrutura e sistemas) são 

elementos fundamentais para o alcance dos objetivos nos projetos. De acordo com a 

realidade atual... 

Pergunta 6a: ...Como são obtidos os recursos para alcançar os resultados desejados nos 

projetos?  

As respostas para essa pergunta são necessárias para subsidiar a decisão de como fazer 

a melhor captação de recursos para projetos e de saber quais são as melhores maneiras de se 

conseguir o compromisso desejado com os resultados almejados em projetos. A Dimci possui 

uma necessidade de buscar auxílio e fomento externo para conseguir executar projetos devido 

aos limites orçamentários. Essa vocação fica evidente de acordo com as respostas dos 

gerentes de programa que falaram como foram feitas as últimas captações, como 

deveriam/esperariam ser feitas e qual o atual momento. 

Segue alguns trechos das entrevistas: 

 

Os recursos podem ser internos e externos (por agências de fomento). Os recursos 

existem, mas não se sabe como serão conseguidos. O domínio na liberação de 

recursos faz com que o planejamento não traduza a realidade na sua completude. O 

improviso e as oportunidades que surgem são ferramentas maiores do que o trabalho 

previamente planejado (ENTREVISTADO A, 2014, questão 6a). 

 

 
Através de benchmarking, da política industrial e de diretrizes da própria instituição 

são submetidos projetos e depois que eles são aprovados os recursos podem vir do 
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governo com destaque ou com os órgãos de fomento (ENTREVISTADO B, 2014, 

questão 6a). 

 
 

São obtidos por meio de órgãos de fomento da União; de agências estaduais, como a 

Faperj; da tentativa de compra de equipamentos no fim do ano (recursos 

extralimite); suprimento de fundos; aproveitamento de peças de equipamentos 

inutilizados/ultrapassados para montagem de protótipos (ENTREVISTADO C, 

2014, questão 6a). 

 

 

Recursos humanos são adquiridos por meio dos programas de fomento: Prometro, 

Pronametro e da agência Faperj. Também há uma linha do Sibratec que pode ser 

usada para adquirir recursos (ENTREVISTADO D, 2014, questão 6a). 

 

 

Orçamento da União, a não ser que se submeta a fomento externo 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 6a). 

 

 

Através de recursos internos do Inmetro, projetos submetidos para CNPq e Faperj, 

porém se lida frequentemente com o contingenciamento orçamentário 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 6a). 

 

 

Recursos humanos são adquiridos por meio de programas de bolsa e de concursos 

públicos. Recursos em dinheiro são obtidos com a submissão a projetos, 

principalmente das organizações e agências ligadas ao setor de energia, petróleo e 

gás, por exemplo (ENTREVISTADO G, 2014, questão 6a). 

 

Pergunta 6b: ...Quais outras maneiras de captação de recursos são necessárias para o 

desenvolvimento da Dimci/Inmetro?   

Esta pergunta procura extrair do gestor de programas as ações que ele acredita que 

deveriam ser executadas na Dimci como forma de melhor estruturar o processo de captação 

dos recursos. Eles se utilizaram das experiências passadas que deram certo e de ideias que 

viram em outros órgãos como possíveis maneiras de destravar o atual momento vivido. 

As respostas obtidas foram as seguintes: 

 

Deveriam ter alguma linha de pensamento e ações com a parceria privada através de 

recursos de fomento. É possível o destaque orçamentário por meio de ministérios, já 

que existem iniciativas anteriores e projetos que se utilizaram desse instrumento 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 6b). 

 

 

Concorrência em órgãos de fomento juntamente com parcerias privadas ou fundos 

de inovação com o BNDES. Ainda é difícil ver o setor privado disposto a ceder 

recursos a órgão público (ENTREVISTADO B, 2014, questão 6b). 

 
 

Seleção interna de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico por meio de 

uma carteira de temas impactantes de projetos propostos para serem implementados 

com recursos próprios da instituição. Com o desafio de trabalhar com cronogramas a 

serem cumpridos de fato (ENTREVISTADO C, 2014, questão 6b). 
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A necessidade atual é que se tenha um grande programa como foi o PADCT I e II, 

que poderia voltar com o Inmetro sendo o grande propulsor. Ou sob a forma de 

projetos de encomenda, visando à obtenção de recursos financeiros, como os que 

propiciaram a criação e instalação da Divisão de Metrologia de Materiais do Inmetro 

e da Divisão de Metrologia Química do Inmetro, por exemplo (ENTREVISTADO 

D, 2014, questão 6b).  

 

 

Através de submissão de projetos via Faperj, fundos setoriais e outros. Outra forma 

seria um destaque orçamentário de um projeto julgado e aprovado internamente e 

alinhado com a rubrica da União (ENTREVISTADO E, 2014, questão 6b). 

 

 

Uma forma que aconteceu no passado e que poderia retornar seria a captação por 

fundo setorial com os temas na área de metrologia (ENTREVISTADO F, 2014, 

questão 6b). 

 

 

A necessidade atual é que haja mais interação, como havia no passado, com agências 

que aportaram os primeiros recursos para montagem de laboratórios neste programa 

de projeto em metrologia de fluidos (ENTREVISTADO G, 2014, questão 6b). 

 

4.2.7  Tema II: Processos utilizados – Análise da pergunta 7 

Introdução da pergunta: Algumas organizações são voltadas exclusivamente para projetos, 

enquanto outras são voltadas mais para processos. A importância e a consolidação dos 

projetos na organização dependem muitas vezes da conscientização e da explicitação das 

vantagens da gestão de projetos organizada por todos os colaboradores, tendo em vista as 

atividades em projetos desempenhadas pela Dimci/Inmetro. Na sua opinião... 

Pergunta 7: ...Por meio de quais ações a gestão de projetos pode ser mais bem difundida e 

alcançar maior conscientização na Dimci/Inmetro?   

A preocupação com a melhor forma de divulgação de ações estruturadas é um ponto 

fundamental para atingir com eficácia o público-alvo e fazer com que o plano e a manutenção 

de métodos, ferramentas e propulsores da cultura em gestão de projetos consigam ser 

compreendidos rapidamente, independentemente da rotatividade das pessoas na organização 

em foco. 

Portanto, pretendeu-se extrair desses especialistas quais formas eles consideram 

básicas para que qualquer tipo de pretensão no público selecionado seja mais bem executada e 

quais formas poderiam ser postas em prática.  

As respostas mostraram que o esforço deve ser das duas partes: tanto dos gestores de 

projetos e programas quanto da equipe de suporte e apoio para alcance de maior nível de 

maturidade. Alguns citaram que é preciso uma postura mais proativa do escritório de projetos; 
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outros falaram sobre ferramentas que facilitem a vida do gestor; e ainda houve quem alertasse 

para o fato de haver planos e programas institucionais arquitetados exclusivamente para suprir 

as lacunas atuais.  

Os trechos das respostas se encontram a seguir: 

 

Exigindo que regras estabelecidas sejam cumpridas de forma rígida, pois as pessoas 

são muito atarefadas e deixam a gestão de projetos para segundo plano se não for 

uma atividade cobrada de forma incisiva e proativa dos gestores (ENTREVISTADO 

A, 2014, questão 7). 

 

 

Mostrando o volume de projetos que a Dimci possui e a importância por meio de 

ferramentas. As pessoas precisam conhecer estudos de casos de condução de 

projetos já desenvolvidos. Não pode ser restrita ao grupo de pesquisadores, mas 

alcançar também as equipes de suporte (ENTREVISTADO B, 2014, questão 7). 

 
 

Ter um programa institucional de recursos próprios destinados para projetos de 

desenvolvimento científico e tecnológico e assim ativar a procura interna na Dimci 

deste fomento específico. Tendo um plano de ação com essa característica, as 

pessoas buscariam profissionalizar-se através de aperfeiçoamento e melhorias na 

área de elaboração e execução de projetos para conquistar esses recursos e entender 

melhor sobre gestão de projetos de forma mais natural (ENTREVISTADO C, 2014, 

questão 7). 

 
 

Apesar de haver na Dimci uma área voltada à gestão de projetos, tenho dúvida se as 

pessoas que lá atuam têm o conhecimento no assunto para difundi-lo para toda a 

Dimci. A disseminação do conhecimento em gestão de projetos deveria ser iniciada 

com palestras e dinâmicas voltadas às chefias de divisão e, posteriormente, para 

chefes de laboratórios, “atacando” uma divisão de cada vez. Insisto que deveria 

haver uma maior aproximação do setor responsável por gestão de projetos com as 

divisões da Dimci (ENTREVISTADO D, 2014, questão 7).  

 

 

Através de treinamento, divulgação do trabalho dos gerentes de projetos e seus 

respectivos produtos e experiências (ENTREVISTADO E, 2014, questão 7). 

 

 

Primeiro, implantar uma ferramenta que de fato funcione e que seja prática. 

Segundo, que haja um nivelamento do conhecimento para pessoas que vão utilizar-

se da gestão de projetos e suas ferramentas (ENTREVISTADO F, 2014, questão 7). 

 
 

Primeiramente a conscientização pode ser alcançada com maior distribuição de 

informação para que os profissionais tenham noção do papel a desempenhar em 

gestão de projetos. Depois disso feito, as pessoas têm que ser mais bem assessoradas 

na área para que não percam tempo, podendo ser ajudadas por estruturas montadas 

ou grupos de interesse existentes na própria instituição (ENTREVISTADO G, 2014, 

questão 7). 
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4.2.8  Tema II: Processos utilizados – Análise da pergunta 8 

Introdução da pergunta: A gestão de projetos é na maioria das vezes organizada em 

processos e dependente da estrutura organizacional que a empresa possui. Na sua opinião... 

Pergunta 8a: ...Os processos organizacionais, tais como compras de bens de consumo, 

importação de equipamentos, contratação de pessoas, prestação de contas, entre outros 

utilizados, possuem aspectos que, atualmente, dificultam ou facilitam a gestão de projetos, 

programas e portfólio?  

As respostas convergem para um fato: há dificuldades com os processos 

organizacionais, mas eles são necessários e têm sua importância. Essa constatação é 

excelente, pois abre uma oportunidade de melhoria e mostra um cenário em que os 

especialistas se dizem dispostos a mudanças em áreas que não estão funcionando tão bem 

como se poderia imaginar. 

Por outro lado, a maioria mostrou uma insatisfação perceptível em termos de mudança 

nessa perspectiva, porque já fora tentada inúmeras vezes antes e se alcançou pouco sucesso 

com os responsáveis pelos setores citados na pergunta. 

O ponto de vista dos gestores de programa está explicitado a seguir: 

 

Os processos administrativos, por mais criticados que sejam, até funcionam 

razoavelmente. A maior dificuldade é a rapidez de compra de materiais de pequeno 

valor, porque o processo para compras pequenas tem os mesmos passos do de 

compras vultuosas (ENTREVISTADO A, 2014, questão 8a).  

 

 

Dificultam o suporte dado pelos setores por não possuir a velocidade adequada 

dentro dos processos para a execução dos projetos (ENTREVISTADO B, 2014, 

questão 8a). 

 

 

Dificultam totalmente. As leis de gestão pública não têm o foco no custo-benefício, 

mas levam a se fazer os caminhos mais difíceis (ENTREVISTADO C, 2014, 

questão 8a).  

 

 

Dificultam, porque os processos não são sólidos e maduros como deveriam ser, o 

que ocasiona mais incertezas ao gestor de projetos e à sua equipe 

(ENTREVISTADO D, 2014, questão 8a).  

 

 

Há problemas na estrutura interna que refletem nos processos de apoio para projetos 

e programas (ENTREVISTADO E, 2014, questão 8a).  

 

 

Atrapalham, mas não há como fugir dessa realidade, porque a burocracia encontrada 

em normas, leis e formulários emperra naturalmente o andamento do trabalho 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 8a).  
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Depende. Se forem feitos projetos com recursos internos do Inmetro, há uma 

dificuldade enorme, em que uma compra de material básico pode levar um ano ou 

mais. Se forem feitos projetos via fundação de apoio, o tempo de resposta para 

quaisquer demandas tende a ser maior e a burocracia aumenta (ENTREVISTADO 

G, 2014, questão 8a). 

 

 

Pergunta 8b: ...É preciso mudanças em quais pontos específicos para melhorar?    

Em complemento à pergunta anterior, busca-se com esse questionamento saber o foco 

do problema. Por meio das respostas se supõe que o principal problema é da legislação e sua 

aplicação interna, mas para nossa surpresa outros pontos foram trazidos à tona, mostrando que 

as dificuldades são mais complexas e devem ser separadas por problemas controláveis e 

problemas não controláveis.  

A riqueza de informações também se deu pela visão dos gerentes de programa: um 

grupo mostrou uma visão mais holística da situação, enquanto outro apontou dificuldades 

vividas em âmbito operacional, mas que são úteis para agregar dados à pesquisa. 

As sugestões e/ou pontos de dificuldade encontram-se a seguir: 

 

Diminuir um pouco a pressão dos controles de processo, exemplo: TCU, auditoria 

interna, CGU e os próprios órgãos de fomento (ENTREVISTADO A, 2014, questão 

8b). 

 

 

Todos os setores deveriam possuir indicadores mais apurados e adequados para que 

os projetos tenham foco em resultados requeridos pelos projetos (ENTREVISTADO 

B, 2014, questão 8b).  

 

 

Não é possível mudar as legislações em prazos curtos. Isso requer muitas discussões, 

pois elas são as diretrizes para o setor público. Além disso, esbarra-se em setores do 

Inmetro que deveriam oferecer apoio operacional mais eficaz e ágil, como 

engenharia (infraestrutura), apoio de oficinas, pequenas compras, desenvolvimento 

de fornecedores, importação, etc. (ENTREVISTADO C, 2014, questão 8b). 

 

 

Entender os impactos que projetos podem ter em todos os setores do Inmetro. As 

próprias normas do setor público e a transparência acabam engessando em vez de 

flexibilizar. Outros institutos de pesquisa e universidades estão tendo agilidade no 

desenvolvimento de projetos e o Inmetro está perdendo espaço, por não avançar 

neste sentido (ENTREVISTADO D, 2014, questão 8b). 

 

 
A maior dificuldade é com relação à carência de recursos humanos qualificados nas 

diversas áreas de apoio através do concurso público (ENTREVISTADO E, 2014, 

questão 8b). 
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Deve haver um comprometimento e um posicionamento mais proativo em questões 

que causam dúvidas, atrasos na continuidade dos processos em projetos. 

Principalmente, é necessário uma organização maior em aspectos relacionados a 

legislação e normas públicas (ENTREVISTADO F, 2014, questão 8b).  

 

 

É preciso que não haja tantas etapas e tantos vistos, homologações, autorizações, 

emissão de pareceres, para que os produtos previstos nos projetos sejam alcançados 

(ENTREVISTADO G, 2014, questão 8b). 

 

4.2.9  Tema III: Treinamento e desenvolvimento – Análise da pergunta 9 

Introdução da pergunta: É sabido que os processos organizacionais são mantidos e 

atualizados por meio de frequentes capacitações dos profissionais envolvidos. Acerca da 

gestão de projetos... 

Pergunta 9a: ...Quais os meios de capacitação oferecidos na organização na área, como 

treinamentos, cursos e capacitações?  

As experiências anteriores são a principal fonte da entrevista e esta pergunta se dispôs 

a mapear o aspecto das capacitações em gestão de projetos na organização como forma de 

estruturar planos futuros com visões, ideias e, principalmente, acertos para arquitetar soluções 

em treinamento mais bem delineadas que a vivência anterior. 

As respostas divergiram um pouco, talvez pelo que cada gestor de programas 

considera como capacitação, mas convergiram no sentido de embasar e dar subsídios para que 

não sejam cometidos erros anteriores, como descontinuidade dos treinamentos, resposta 

ineficaz à realidade vivida ou falta de discussão do tema de forma mais enfática.  

Algumas das respostas a seguir confirmam essas constatações:  

 

Já tivemos vários treinamentos em gestão de projetos, mas eles não são continuados. 

Além disso, os treinamentos não são estendidos a bolsistas e funcionários 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 9a). 

 

 

Os meios de capacitação são limitados. Houve iniciativa do Inmetro direcionada à 

gestão com cursos ministrados pela Escola Nacional de Administração Pública 

(Enap) (ENTREVISTADO B, 2014, questão 9a). 

 

 

Foram pedidos cursos em gestão de projetos, mas o setor de recursos humanos 

responde que está concluindo um programa para disseminação de conhecimento 

nessa área. A necessidade é grande, mas o escritório de projetos pode ser uma saída 

para realizar cursos focados (ENTREVISTADO C, 2014, questão 9a). 

 

 

As capacitações são requeridas através do Levantamento Individual de Necessidade 

de Capacitação (Linc), mas até agora não foi dado prosseguimento nem continuado 

nada sobre capacitação em gestão de projetos (ENTREVISTADO D, 2014, questão 

9a). 
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Não me recordo especificamente (ENTREVISTADO E, 2014, questão 9a). 

 

 

Não houve, especificamente, nenhuma capacitação amplamente divulgada nos 

últimos anos (ENTREVISTADO F, 2014, questão 9a). 

 

 

Não houve até o momento, mas é desejável que ocorra (ENTREVISTADO G, 2014, 

questão 9a). 

 

Pergunta 9b: ...Quais ações são importantes para melhorar este aspecto?   

A intenção com esse questionamento foi entender como poderia ser aprimorado o 

sistema de difusão e capacitação na área. As respostas foram ricas, variadas e, com certeza, 

serão úteis para montagem de um programa específico de introdução ao tema na organização 

como tática para incrementar a maturidade em gerenciamento de projetos. 

Por exemplo, o treinamento na norma ISO 17.025 é obrigatório porque a norma está 

inserida no contexto do sistema de gestão para laboratórios adotado pela Dimci e é 

mandatório ter treinamentos periódicos. O mesmo aconteceria com a ISO 21.500 e a série ISO 

16.500 se fossem introduzidas no sistema de gestão da organização de forma compulsória.  

Seguem alguns fragmentos da entrevista: 

 

As pessoas não querem ter treinamento porque não são obrigadas. Se houvesse um 

plano parecido com o que é feito com as normas como a ISO 17.025, as pessoas 

estariam preocupadas em obter treinamentos nessa área (ENTREVISTADO A, 

2014, questão 9b). 

 

 

Mostrando as ferramentas para que se tenha conhecimento em gestão de projetos. 

Treinamento on-line pode ser uma forma interessante de passar o conteúdo 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 9b). 

 

 

Criar e implantar um programa com curso de nível preparatório e avançado; e para 

analisar editais de fomento ou outras possíveis oportunidades visando à elaboração e 

à submissão de propostas de projetos (ENTREVISTADO C, 2014, questão 9b).  

 

 

Colocar adiante (em prática) os desejos e necessidades encontradas em instrumentos 

como o Levantamento Individual de Necessidade de Capacitação 

(ENTREVISTADO D, 2014, questão 9b). 

   
 

Realizar capacitações de acordo com uma metodologia a ser instituída, aplicando as 

ferramentas ao dia a dia (ENTREVISTADO E, 2014, questão 9b). 

 

 

Promover capacitações específicas em ferramentas desta área ou nivelar conceitos 

para os profissionais da Dimci (ENTREVISTADO F, 2014, questão 9b). 
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É preciso haver curso sobre ferramenta atualizada em gestão de projetos e curso 

inicial de noções sobre o assunto, como o que é convenente, o que é concedente, 

como fazer um plano de trabalho e o que não colocar como justificativa 

(ENTREVISTADO G, 2014, questão 9b). 

 

 

4.2.10  Tema III: Treinamento e desenvolvimento – Análise da pergunta 10 

Introdução da pergunta: A disseminação do conhecimento é fundamental para expandir 

informação e fortalecer círculos de pessoas interessadas sobre temas dentro de uma 

organização. Atualmente... 

Pergunta 10: ...Quais são as ferramentas e métodos de disseminação do conhecimento em 

gestão de projetos para melhorar continuamente suas atividades na área?  

É importante analisar como os gestores de programas enxergam o atual momento de 

disseminação do conhecimento em gestão de projetos e o que fazem para manter o nível 

adequado com as necessidades do dia a dia. Portanto, essa pergunta traz importantes subsídios 

de como, quando, quem e o que deve ser transmitido aos participantes de projetos segundo a 

visão desses especialistas. 

Em resumo, foi dito que é preciso um plano integrado e contínuo para 

aperfeiçoamento em ferramenta direcionada à gestão de projetos. Também se sugeriram 

conteúdos a serem abordados e formas de divisão do público-alvo das capacitações para 

melhor eficiência do programa. Alguns trechos estão descritos a seguir: 

 

É preciso intensificar os treinamentos presenciais ou círculos de debates. Mas não 

haverá continuidade se não houver uma ação que se desdobre como tema obrigatório 

a todos os colaboradores da Dimci (ENTREVISTADO A, 2014, questão 10). 

 

 

Internamente na divisão são debatidas em reuniões. A disseminação no Inmetro é 

pontual e ativada somente em reuniões quando se toca em temas específicos 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 10). 

 

 

Os gerentes de projetos mostram em reuniões e seminários internos os pontos fortes, 

pontos fracos, necessidades sofridas, além de projetar demandas futuras advindas 

das etapas dos projetos que conduzem. Também é fundamental a disseminação da 

gestão de projeto por meio de intercâmbio do conhecimento com os estudantes de 

engenharia de produção, física, engenharias das modalidades relacionadas com as 

atividades da metrologia científica que apoiam e desenvolvem com os pesquisadores 

e também com as trocas de conceitos aprendidos na área nas suas universidades, 

escolas técnicas, etc. (ENTREVISTADO C, 2014, questão 10). 

 

 

Dificilmente se busca conhecimento por conta própria e por livre iniciativa. 

Palestras e círculos de debates que tenham referência em projetos são sempre bem-
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vindos e postos em prática quando se traz um gerente externo ou pesquisador 

(ENTREVISTADO D, 2014, questão 10). 

 

 

Conversas informais, reuniões de grupos de discussão (com projetos no meio do 

assunto), reuniões de ação estruturada. São práticas boas dentro do raio de ação, 

porém a troca poderia ser maior (ENTREVISTADO E, 2014, questão 10). 

 

 

Hoje não utilizo ferramenta ou participo de grupo visando à disseminação nesta área 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 10). 

 

 

Há trocas informais de situações que aconteceram em projetos passados, que são 

transmitidas de gerente de projeto para equipe, e vice-versa (ENTREVISTADO G, 

2014, questão 10). 

 

 

4.2.11  Tema IV: Pessoas – Análise da pergunta 11 

Introdução da pergunta: Escolher um profissional capaz de se responsabilizar por 

resultados e realizar entregas aceitáveis em projetos é uma decisão que envolve uma série de 

fatores. Atualmente... 

Pergunta 11a: ...Como se dá a indicação e a escolha de um gerente de projetos ou programas 

na Dimci/Inmetro?  

A responsabilidade de comando de um projeto sobre a coordenação de um gerente de 

programa é algo a ser discutido e analisado, pois a escolha de um gestor de projetos que 

apresente falta de conhecimento em alguma área crítica é um risco para o projeto que muitas 

vezes não é considerado. 

As respostas advindas dessa pergunta pretendem desvendar como é o processo de 

escolha de um gerente de projeto e quais são as modificações possíveis no futuro para que se 

alcancem maiores níveis de maturidade em quesitos como governança em projetos, cultura e 

disseminação do conhecimento e riscos em projetos. 

Os trechos de respostas a seguir evidenciam que o processo de escolha do gerente de 

projeto é realizado de maneira informal devido ao atual nível de maturidade nesta área, porém 

não está descolado da realidade vivida: 

 

Quem teve a ideia do projeto torna-se naturalmente o gerente do projeto. Não há 

uma metodologia muito clara porque não há tanta flexibilidade de mão de obra no 

serviço público como há nas empresas privadas (ENTREVISTADO A, 2014, 

questão 11a). 

 

 

Tenta-se não perder um bom técnico (um bom executor) em busca de um gestor de 

projetos. É preciso pessoas com vontade para conhecer gestão de projetos e aliar 
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essa característica com especialidade na área de pesquisa (ENTREVISTADO B, 

2014, questão 11a). 

 

 

O gerente de projeto pode ser escolhido de forma pouco segura, porque o 

profissional pode entrar na organização sem que haja o conhecimento do perfil, 

somente pelo projeto que submeteu e foi aprovado. O gerente pode também ser 

escolhido com total ideia do perfil do profissional; às vezes identifica-se o 

profissional mais prático, que tem pouca experiência em execução e prestação de 

contas, mas tenta-se incluir na construção e mesmo em gerência de projeto para que 

ele possa desenvolver todo o seu potencial apoiado pelos mais experientes e nos 

conceitos disponível (ENTREVISTADO C, 2014, questão 11a). 

 

 

Os gerentes de projeto idealizam algo novo para se aplicar no laboratório, pois se 

parte da premissa da intenção dos pesquisadores nesta posição de liderança 

(ENTREVISTADO D, 2014, questão 11a). 

  

 

Em geral, surgem, dentro dos laboratórios, propostas de temas a serem 

desenvolvidos que podem se tornar projetos de pesquisa e desenvolvimento. A partir 

daí, são designados os gestores desses projetos. Em geral, são os chefes dos 

laboratórios ou outros servidores mais experientes (ENTREVISTADO E, 2014, 

questão 11a). 

 

 

São selecionados de acordo com a experiência profissional, formação e posição 

hierárquica para designar a equipe (ENTREVISTADO F, 2014, questão 11a). 

 

 

Os gerentes de projeto precisam querer fazer algo novo e diferente. É preciso que 

exista a união da capacidade e da motivação intrínseca, porque sem motivação não 

há como a capacidade sobressair (ENTREVISTADO G, 2014, questão 11a). 

 

Pergunta 11b: ...Como este gerente de projetos escolhe os responsáveis por qualidade, 

tempo, escopo, entre outras áreas no projeto?   

Como não se sabia a forma de escolha dos gerentes de projetos e como a dimensão 

entre a carteira de projetos comandada por cada gestor de programa é variável, optou-se por 

perguntar como se dá a escolha de responsáveis por áreas específicas em gerenciamento de 

projetos. 

De acordo com as respostas, o padrão anterior é seguido. Poucos são os projetos em 

que há compartilhamento e delegação dessas funções. A maioria dos projetos é controlada 

integralmente pelo próprio gestor. Quando há alguma delegação, serve para acontecimentos 

específicos no decorrer do projeto, como mostram alguns trechos retirados das entrevistas 

(apesar de discursos que indicam início de práticas amadurecidas de alguns gestores de 

programas): 

 

São escolhidas as pessoas que estão disponíveis. Alguns contratam um apoio 

administrativo por meio de projeto. O ideal seria ter um escritório de projetos muito 
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bem estruturado, com representantes em cada uma das divisões e com reuniões de 

acompanhamento periódicas (ENTREVISTADO A, 2014, questão 11b). 

 

 

Já existem pessoas dentro da divisão que comandam essas áreas que são comuns a 

todos os projetos. A estrutura matricial utilizada no dia a dia permite que haja maior 

facilidade na aplicação desses responsáveis (ENTREVISTADO B, 2014, questão 

11b). 

 

Muitas vezes não há opção, varia muito da sobrecarga ou ociosidade das atividades 

que as pessoas alocadas na divisão possuem no momento. Outras vezes o próprio 

gerente de projeto traz para si essas responsabilidades. Não um critério estabelecido 

para esta escolha. Dependerá da disponibilidade de cada servidor 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 11b).   

 

 

A responsabilidade é do gerente de projeto compartilhada com toda a divisão e, 

principalmente, com o responsável pela qualidade (ENTREVISTADO D, 2014, 

questão 11b).  

 

 

O gerente do projeto é o próprio responsável por essas subáreas. Isso acontece, 

muitas vezes, por falta de pessoal e por não ser uma estrutura de divisão (UO) 

grande/média (ENTREVISTADO E, 2014, questão 11b).  

 

 

Por haver muita sobrecarga de trabalho para todos os profissionais a quem comando, 

não há como fazer essa divisão como é feita em grandes empresas que trabalham 

com projetos (ENTREVISTADO G, 2014, questão 11b). 

 

 

4.2.12  Tema IV: Pessoas – Análise da pergunta 12 

Introdução da pergunta: Motivar pessoas e entender seus anseios é um desafio gerencial 

constante no mundo organizacional. Em sua opinião... 

Pergunta 12a: ...Como os gerentes de projetos incluídos em seu programa aceitam a 

responsabilidade de comandar um projeto?  

Embora esse seja um tema que dificilmente se altera por completo numa organização, 

pretendeu-se estudar em que nível de motivação os gestores de projetos se encontram 

atualmente e/ou o que fazer para incentivar um maior engajamento. 

As respostas obtidas foram ricas para se entender como cada especialista comanda sua 

equipe de gestores de projetos e enxerga as situações com que pode se deparar quanto ao 

assunto:  

 

Aceitam bem porque as pessoas são naturalmente motivadas. Geralmente são 

escolhidas as pessoas entusiasmadas com a lógica de projeto e não de rotinas 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 12a). 
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O gestor de projetos mostra inicialmente ao tomador de decisão a necessidade e a 

importância do projeto que pretende iniciar. Geralmente é preferível escolher 

pessoas com idade menos avançada por não terem muitos vícios (ENTREVISTADO 

B, 2014, questão 12a). 

 

 

Existem três tipos de gerentes de projeto: o destinado ao resultado, que sabe aonde o 

projeto deve chegar e traça metas claras a se alcançar; o agregador das tarefas, que 

quer dividir a execução e se entusiasma por estar no projeto; o vaidoso, que não sabe 

como realizar e não consegue ver a equipe do projeto – geralmente busca culpados 

quando fracassa (ENTREVISTADO C, 2014, questão 12a).  

 

 

Pela grau maturidade que possuem na área e vontade de empreender as ideias que 

vislumbram como solução para melhoria contínua (ENTREVISTADO D, 2014, 

questão 12a).  

 

 

Se é um projeto inerente ao trabalho; o projeto significa avanço em todos os 

aspectos e desafios para motivação na carreira, portanto, fica fácil e natural a 

motivação e o aceite ao comando do projeto (ENTREVISTADO E, 2014, questão 

12a). 

 

 

É por meio do próprio desafio de tentar alcançar os resultados esperados do projeto. 

Além disso, é uma pessoa capaz, pois ninguém dá uma incumbência para um 

profissional que não tenha o mínimo de capacidade demonstrada ao longo da 

carreira (ENTREVISTADO F, 2014, questão 12a). 

 

 

Aceitam como uma forma de caminhar e alavancar a carreira. Porém, na realidade, 

existem alguns pesquisadores que, por possuírem trabalhos e rotinas que dependem 

muito deles, preferem não aceitar a incumbência de gerenciar projetos para não 

atrapalhar suas programações (ENTREVISTADO G, 2014, questão 12a). 

 

Pergunta 12b: ...São necessários incentivos específicos para que se aceite a função de gestor 

de projetos?    

Em complemento ao que motiva e como é selecionado o gerente de projeto, pergunta-

se ao gestor de programa se há a prática de incentivos para motivá-lo a assumir esta função de 

elevado grau de responsabilidade. 

Como já era esperado, não há mecanismos explícitos, mas foram identificados 

incentivos implícitos que podem ser usados permanentemente como forma de atrair pessoas 

que tenham interesse em galgar novos patamares de status na carreira, uma vez que fica 

evidente (conforme pode ser visto nas frases a seguir) que a função de gestor de projetos por 

si só é capaz de motivar boa parte dos interessados em assumir suas responsabilidades. 

A seguir, algumas respostas: 

 

Seria bom haver alguns incentivos salariais, mas atualmente as pessoas são 

motivadas sem nenhum incentivo explícito e institucionalizado (ENTREVISTADO 

A, 2014, questão 12b). 
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Indicar pessoas soa como o próprio incentivo aos pesquisadores. O projeto é 

considerado um passo além na carreira do pesquisador (ENTREVISTADO B, 2014, 

questão 12b). 

 

 

É necessário estar o tempo todo apoiando os gerentes de projeto como forma de 

incentivo e segurança de execução; tentar não deixar o gestor de projeto desanimar 

no desenvolvimento do projeto, quando as dificuldades ocorrerem (gargalos), caso 

não seja possível solucionar no âmbito local, procura-se levar para alçadas maiores 

se for o caso (ENTREVISTADO C, 2014, questão 12b). 

 

 

Há uma automotivação em gostar do que se faz. Não são necessários incentivos 

específicos (ENTREVISTADO D, 2014, questão 12b). 

 

 

Não, o próprio resultado a ser alcançado com o projeto é o incentivador, pois faz o 

pesquisador progredir (ENTREVISTADO E, 2014, questão 12b). 

 

 

A própria valorização em ser gestor de um projeto específico é o maior incentivo 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 12b). 

 

 

Não há como dar incentivos. O próprio pesquisador tem que achar sua forma 

individual de se beneficiar (ENTREVISTADO G, 2014, questão 12b). 

 

 

4.2.13  Tema IV: Pessoas – Análise da pergunta 13 

Introdução da pergunta: Cada pessoa possui um perfil diferente para lidar com mudanças. 

Algumas pessoas são fechadas e avessas ao novo; assim como podem ser abertas a 

mudanças, à assunção de riscos e a mudanças de tarefas. Em sua opinião... 

Pergunta 13: ...Quais são os fatores considerados pelos gerentes de projetos no momento da 

introdução de um novo processo organizacional ou de uma nova tarefa na Dimci/Inmetro?   

Como há gestão de projetos e programas, mas não há um plano formal para lidar com 

o incremento da maturidade neste aspecto na organização, pretende-se obter respostas acerca 

do cenário com que se pode ter de lidar com a implantação de uma estruturação formal para o 

alcance dessa maturidade mais elevada em gestão de projetos e programas. 

As respostas dos gestores de programas indicam que há uma tendência a bloquear 

iniciativas que venham a despender o escasso tempo das pessoas ou de ideias que não 

convergem para facilitar o dia a dia de uma equipe de projetos.   

Entre as opiniões obtidas, alguns aspectos chamam a atenção, como: as gerações 

devem ser tratadas de forma diferente, a introdução de problemas e soluções por especialistas 
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externos à organização é mais bem-vista, deve-se abordar o assunto evitando fracassos 

experienciados anteriormente, e estar aberto ao diálogo antes de fechar qualquer processo. 

Essas foram algumas das respostas dadas que subsidiam decisões futuras sobre a 

melhor forma de iniciar o plano de incremento da maturidade em gestão de projetos: 

 

Trabalha-se muito por meio de convencimento e conversa para introduzir uma 

mudança organizacional. Haveria resistência grande na aplicação de um novo 

método de gestão de projetos para a Dimci (ENTREVISTADO A, 2014, questão 

13). 

 

 

As reações são heterogêneas de acordo com o pensamento de quem tem muito 

tempo de Inmetro, tempo médio ou pouco tempo. As gerações devem ser 

consideradas, pois as divergências de grupos com mais vontade de assumir novas 

tarefas e outros grupos que têm uma cultura de acomodação (ENTREVISTADO B, 

2014, questão 13). 

 

 

Noventa por cento das pessoas são avessas, pois todas as novidades são malvistas, 

mas se forem externas (estrangeiras) a postura é um pouco melhor. Inicialmente, as 

propostas apresentadas despertam resistência com relação à qualidade do seu 

conteúdo, principalmente quando são colocadas de cima para baixo. A reação 

natural à mudança é difícil porque o ser humano se prende ao passado e rejeita o 

novo (ENTREVISTADO C, 2014, questão 13). 

 

 

As pessoas são céticas às mudanças por causa de experiências anteriores. Portanto, é 

necessário um trabalho grande de conhecimento de acordo com o perfil das pessoas. 

Profissionais com menos tempo na instituição estão mais motivados; e os com mais 

tempo tendem a ter uma resistência maior (ENTREVISTADO D, 2014, questão 13). 

 

 

Condições necessárias para desenvolver qualquer trabalho. Receio dos problemas 

que podem advir para implementar com sucesso qualquer desafio 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 13). 

 

Primeiramente, há uma análise se a mudança vai ser vantajosa, avaliando que o novo 

tem que ser melhor do que o anterior. O ideal é que haja uma mudança com 

equilíbrio. Deve haver o esclarecimento prévio do assunto para que ele avalie e 

verifique se a proposta tem aderência ou não (ENTREVISTADO F, 2014, questão 

13). 

 

 

Primeiro eles analisam se aquela mudança é boa para eles e saudável para a 

instituição. O segundo passo é convencer e conversar a melhor forma de executar. 

Mas, de forma geral, a aceitação é boa quando são seguidos esses passos 

(ENTREVISTADO G, 2014, questão 13). 
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4.2.14  Tema IV: Pessoas – Análise da pergunta 14 

Introdução da pergunta: A Dimci/Inmetro possui o processo organizacional de avaliação 

anual dos servidores. No entanto não se sabe como ela influencia no desenvolvimento dos 

projetos. Em sua opinião... 

Pergunta 14a: ...Qual o impacto que a avaliação periódica de desempenho acarreta às 

funções do gestor de projetos, programas ou portfólio?  

Esta pergunta foi adicionada ao questionário devido à identificação anterior de uma 

ferramenta de gestão utilizada e institucionalizada pelo Inmetro como forma de verificação do 

alcance de resultados durante o período de um ano. 

Como esta ferramenta já está incorporada aos processos de avaliação de pessoas, 

buscou-se entender quais benefícios ou desvantagens há na utilização dela no gerenciamento 

de programas e projetos. As respostas mostraram que, de fato, há um impacto desta 

ferramenta no andamento dos projetos, pois é possível atrelar formalmente os resultados de 

etapas/fases dos projetos à avaliação de uma comissão mista (colaboradores internos e 

externos), que verifica o grau de alcance a que se propôs o gestor nas suas funções de acordo 

com o projeto. Alguns pontos positivos e negativos podem ser compreendidos nas citações a 

seguir: 

 

Não necessariamente quem avalia as pessoas de uma equipe são gestores de 

projetos. Portanto, pode haver ou não um descasamento na avaliação 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 14a). 

 

 

Aumento do comprometimento com os prazos e melhora na condução do próprio 

projeto (ENTREVISTADO B, 2014, questão 14a). 

 

 

É pedido que se dê prioridade às atividades dos projetos envolvidos nos objetivos 

pactuados no plano de trabalho e, caso se observe alguma dificuldade no 

cumprimento, procure-se redefinir as etapas do projeto com mais harmonia visando 

à sua execução sem impactar o desempenho previsto (ENTREVISTADO C, 2014, 

questão 14a). 

 

 

Serve como ferramenta importante para se avaliar melhor e ela é utilizada também 

para se tirar proveito na cobrança e condução de projetos (ENTREVISTADO D, 

2014, questão 14a). 

 

 

Maior comprometimento e transparências nos processos e nos projetos 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 14a). 

 

 

Não tem impacto nenhum em relação a gestão de projetos (ENTREVISTADO F, 

2014, questão 14a). 
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É uma ferramenta que melhorou o nível de entendimento sobre o que é preciso fazer 

nas etapas dos projetos (ENTREVISTADO G, 2014, questão 14a). 

 

 

Pergunta 14b: ...De que forma a utilização desta ferramenta pode ser (ou vem sendo) 

utilizada para melhorar a gestão de projetos?    

Nesta complementação da pergunta anterior, procurou-se entender quais práticas 

podem ser melhoradas e quais ações são positivas para a gestão de projetos atualmente. Essas 

foram algumas das respostas obtidas: 

 
Se houver uma incorporação do PTI na gestão de projetos, há chances de melhoria 

na gestão como um todo. O acompanhamento anual do PTI é algo negativo porque 

são necessárias maiores trocas de informações entre a equipe e os gestores de 

projetos (ENTREVISTADO A, 2014, questão 14b). 

 

 

Gera mais comprometimento aos prazos de tarefas a serem desenvolvidas nos 

projetos, porém o PTI deveria ser aplicado coincidindo com o calendário anual, e 

não começando no meio de um ano e acabando no meio do ano posterior. Deveria 

ser revista a questão do avaliador externo, que não conhece a cultura do Inmetro 

(ENTREVISTADO B, 2014, questão 14b). 

 

 

Os indicadores ainda não são os melhores. Projetos, patentes, produtos tecnológicos 

e metodologias desenvolvidas deveriam fazer parte das metas da Dimci. Não há 

como fazer associação direta e obrigatoriedade entre as metas e as atividades quando 

são focados projetos (ENTREVISTADO C, 2014, questão 14b). 

 

 

Poderia haver adaptações no plano do PTI visando à inserção de chefes de 

laboratórios em atividades do projeto. O gestor de programas fica um pouco 

negligenciado porque não há como comprovar sua participação no gerenciamento 

dos diversos projetos sobre sua coordenação. Creio que esta ferramenta não pode 

ajudar muito, já que o insucesso institucional na gestão de projetos deve-se a outros 

fatores já citados em outros itens abordados neste questionário (ENTREVISTADO 

D, 2014, questão 14b). 

 

 

Apesar de ser obrigatório o relatório anual no PTI, periodicamente você acompanha 

com os gerentes de projeto as entregas programas com mais frequência do que um 

ano (ENTREVISTADO E, 2014, questão 14b).  

 

 

Sugestão de ter alguns atributos que melhorem o andamento do projeto, fazendo 

com que sejam feitos de forma mais rápida, de acordo com o cronograma 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 14b).  

 

 

Poderia haver premiações e não um sistema pautado em corte salarial caso não se 

atinjam as metas pactuadas. Antes só os chefes de divisão faziam, e foi repassado 

para todos os outros servidores. O controle externo com uma comissão composta por 

membros que não só são de colaboradores do Inmetro foi importante, mas eles, 

muitas vezes, não entendem como funciona o sistema interno de alcance de 
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resultados, o que prejudica o resultado final do avaliado (ENTREVISTADO G, 

2014, questão 14b). 

 

 

4.2.15  Tema V: Maturidade – Análise da pergunta 15 

Introdução da pergunta: A Dimci/Inmetro lida formalmente com atividades relativas a 

projetos há mais de uma década. Neste período de tempo, as exigências internas e externas 

mudaram acompanhando requisitos mais refinados e um profissionalismo maior nessa área. 

Em sua opinião... 

Pergunta 15a: ...A Dimci/Inmetro evoluiu numa proporção maior ou menor do que se 

esperava em relação à maturidade na gestão de projetos, programas e portfólio?    

Pretendeu-se examinar nesta pergunta a compatibilidade entre as demandas em 

inovação tecnológica por meio de projetos executados com os serviços oferecidos pela 

organização como um todo para corresponder a essas necessidades/desejos dos stakeholders. 

Verificou-se que há atualmente certo descompasso nas soluções ofertadas em gestão, 

processos e apoio a projetos em comparação com o nível de exigências externas e internas. 

Isto comprova que a intenção da pesquisa corresponde ao momento vivido, pois objetiva 

aproximar os níveis de gestão praticados aos requisitos exigidos para o alcance dos resultados 

nos padrões pretendidos. 

Seguem alguns comentários extraídos das entrevistas: 

 

Gostaria que tivesse maior evolução nesse tempo. Não houve o avanço que eu 

gostaria de ter avançado. O escritório de gestão de projetos ao invés de aumentar 

diminuiu, e isso mostra o não alinhamento necessário e a lacuna atual 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 15a). 

 

 

A evolução foi grande porque se partiu do nada e se conseguiu alcançar um bom 

desenvolvimento. A velocidade de antecipação em gestão de projetos poderia ter 

sido maior do que a própria expansão da Dimci (ENTREVISTADO B, 2014, 

questão 15a). 

 

 

Menor porque o desenvolvimento em gestão de projetos se deu muito mais pela 

necessidade do que por meio da capacitação e preparação, ou seja, muito mais pela 

experiência vivida ao longo do tempo que pelo desejo de evolução nesta área 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 15a). 

 

 

Melhorou em relação a períodos passados. A criação de um escritório de projetos é 

um fator, mas falta a interação do próprio escritório com as divisões 

(ENTREVISTADO D, 2014, questão 15a). 
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Em termos de gestão de projetos numa proporção menor. Não tendo ferramentas 

específicas que colaborem mais com o trabalho (ENTREVISTADO E, 2014, 

questão 15a). 

 

 

Houve uma estagnação momentânea neste quesito (ENTREVISTADO F, 2014, 

questão 15a). 

 

 

Como houve uma maior complexidade nos projetos nos últimos dez anos, a 

evolução deveria ser maior e deveria acompanhar essa complexidade 

(ENTREVISTADO G, 2014, questão 15a). 

 

 

Pergunta 15b: ...Ainda há espaço para incrementar que áreas prioritárias?       

Perguntou-se aos gerentes de programa quais são as áreas que necessitam de maior 

atenção no plano de incremento da maturidade. A maioria citou a necessidade de uma 

ferramenta real e institucionalizada para gerenciamento dos projetos e programas, além de 

suporte por meio do escritório de projetos em processos e capacitação de pessoas. 

No entanto, os comentários feitos pelos gerentes de programa também deixam claro 

que as dificuldades são diferentes e que cada um acredita numa área prioritária. Esse fato 

pode ser um dos motivos que indicam o porquê de algumas técnicas, ferramentas e 

incrementos necessários não terem ainda sido postos em prática, visto que, quando não há 

convergência de opiniões, a adesão dos envolvidos de maneira ampla dificilmente é 

conseguida sem conflitos. Seguem os apontamentos feitos: 

 

Falta apoio à captação e à gestão. Deveria ter mais instrumentalidade por meio de 

ferramentas on-line (ENTREVISTADO A, 2014, questão 15b). 

 

 

O escritório de projetos demorou muito a ser montado, portanto o fortalecimento da 

equipe é algo a se pensar. Colocar mais servidores trabalhando especificamente em 

gestão de projetos com formação na área pública (ENTREVISTADO B, 2014, 

questão 15b). 

 

 

No atendimento ao cumprimento dos prazos em projeto externos fomentados; criar 

projetos internos e projetos com parceiros privados que necessitam acompanhar as 

mudanças de requisitos mais técnicos e com maior especialização 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 15b). 

       
 

Levar mais consciência e buscar oferecer mais ferramentas em gestão de projetos. 

Investigar periodicamente editais e captar recursos é uma questão fundamental que 

deve ser levada em conta (ENTREVISTADO D, 2014, questão 15b). 

 

 

Treinar e divulgar mais os planos às pessoas, ensinar a usar as ferramentas, facilitar 

o dia a dia das pessoas. Muitas das ações não dão certo porque fazem com que 

emperre o sistema (ENTREVISTADO E, 2014, questão 15b). 
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O Sistema de Cadastro de Projetos (Sicap), por exemplo, nasceu obsoleto. Portanto, 

há espaço para ferramenta de acompanhamento mais atual (ENTREVISTADO F, 

2014, questão 15b). 

 

 

Pode haver mais incremento no fornecimento de software, capacitações, bem como 

um escritório de projetos mais proativo (ENTREVISTADO G, 2014, questão 15b). 

   

 

4.2.16  Tema V: Maturidade – Análise da pergunta 16 

Introdução da pergunta: O patrocínio da alta direção é fundamental para a implementação 

de muitos processos e projetos em uma organização. Para a contínua melhoria na 

maturidade em gestão de projetos, a compreensão do cenário pela alta direção é ainda mais 

importante para a condução das ações em busca de incrementos na maturidade. Em sua 

opinião... 

Pergunta 16a: ...A alta direção da Dimci/Inmetro reconhece o que deve ser feito para elevar a 

maturidade na gestão de projetos na Dimci/Inmetro?  

Objetivou-se obter a percepção dos gerentes de programa quanto às ações apoiadas 

pela alta direção da Dimci em busca de melhoria e soluções na gestão de projetos e 

programas. 

De uma maneira geral, as respostas convergem para o entendimento de que há diálogo 

quanto a diversos aspectos em gestão de projetos, e os problemas são conhecidos. Porém há 

uma inércia em relação às ações para melhoria dessas dificuldades. 

Questões políticas, estruturais ou de recursos humanos podem ser barreiras que 

atrapalham atitudes mais efetivas neste quesito.  

Algumas opiniões sobre o tema estão descritas a seguir: 

 

A alta direção sabe e reconhece o que precisa ser feito. Mas é preciso investir de fato 

em ações, como discutir com pessoas, mobilizar. Isso gera um esforço enorme, 

principalmente no atual momento, em que não há muita liberação de recursos de 

fomento; há uns cinco anos a força era bem maior (ENTREVISTADO A, 2014, 

questão 16a). 

 

 

Tem conhecimento e sabe o que deve ser feito (ENTREVISTADO B, 2014, questão 

16a). 

 

 

Existe a intenção, a vontade e o interesse, mas não se veem ações palpáveis no 

momento (ENTREVISTADO C, 2014, questão 16a).  

 

 

Creio que não (ENTREVISTADO D, 2014, questão 16a). 
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Com certeza. Eles entendem que as ferramentas atuais não traduzem a dinâmica que 

deveria ser a gestão transparente dos projetos, que seja fácil de usar 

(ENTREVISTADO E, 2014, questão 16a).  

 

 

Possivelmente sabe e conhece o problema, mas, provavelmente, não consegue 

colocar em prática (ENTREVISTADO F, 2014, questão 16a). 

 

 

Tudo indica que não, porque não há uma interlocução adequada para saber quais são 

as necessidades de cada gerente de programa, e as diretrizes não são bem 

desdobradas ao nível tático (ENTREVISTADO G, 2014, questão 16a). 

 

Pergunta 16b: ...Qual a solução para melhorar esse aspecto?     

As respostas para como elevar a maturidade em gestão de projetos foram variadas. 

Desde ideias de como deveria ser a base do método uniformizado para gestão de projetos até a 

necessidade de maior integração entre as diversas diretorias do Inmetro. 

Essa variedade evidencia que cada gerente de programa prioriza aspectos diferentes na 

gestão. A diversidade corresponde ao grau interno de maturidade e ao nível de realização já 

alcançado pelos projetos correspondente à sua carteira. 

Seguem os comentários realizados sobre a melhor forma de melhorar a maturidade e 

as barreiras que podem ser encontradas: 

 

Precisa-se discutir qual metodologia será utilizada. O escritório de projetos têm uma 

rotatividade alta, e, portanto, deve-se investir mais em contratação de servidores 

pensando e elaborando ações, além de uma metodologia sólida. O Inmetro tem uma 

capacidade muito grande de ter fundos e uma estrutura melhor como se fosse um 

mini-Cenpes. O trabalho deve ser muito mais em rede de instituições com iniciativas 

dentro do Inmetro para fazer isso. Mas o esforço é enorme para fazer tal ação 

(ENTREVISTADO A, 2014, questão 16b). 

 

 

Não é fácil a melhoria, porque não é possível implementar as soluções por 

limitações de apoio e priorização em outras áreas que são a atividade-fim da 

instituição (ENTREVISTADO B, 2014, questão 16b). 

 

 

Os aspectos políticos talvez sejam inibidores e limitadores de ações de incremento, 

mas é preciso ter um marco principal da ação de melhoria da maturidade. É preciso 

dar espaço para discussão e compatibilizar a linguagem para o público-alvo 

(ENTREVISTADO C, 2014, questão 16b). 

 

 

Fazer com que haja amadurecimento em todos os níveis hierárquicos do Inmetro, 

desde o topo de nossa pirâmide institucional (ENTREVISTADO D, 2014, questão 

16b). 

 

 

Implantar ferramenta propícia e compartilhar as intenções e propósito para que se 

possa influir no processo (ENTREVISTADO E, 2014, questão 16b). 
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Demonstrar as vantagens para conseguir colocar em prática o que é melhor na 

realidade vivida em gestão de projetos e expor às outras diretorias do Inmetro a real 

importância e prioridade que tem que ser dada para viabilizar a implementação dos 

projetos visando à maior integração com outras UPs da instituição 

(ENTREVISTADO F, 2014, questão 16b). 

 

 

O Inmetro ficou muito grande em pouco tempo, portanto, há a necessidade de se 

repensar qual o modelo de gestão deve se seguir para melhor o aspecto de integração 

entre as áreas (ENTREVISTADO G, 2014, questão 16b). 
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5  PROPOSTA PARA MELHORIA DA MATURIDADE EM GESTÃO 

DE PROJETOS  

 

Nesta seção pretende-se modelar adequadamente caminhos para que se alcancem 

melhorias em gestão de projetos, programas e portfólio que foram identificadas a partir da 

pesquisa de campo com os gestores de projeto e de programa da Dimci. 

Aperfeiçoar o sistema de gestão de projetos existente pressupõe uma comparação 

sistêmica do cenário problemático ao quadro que se pretende ter como solução das demandas 

observadas. Não necessariamente significa apontar falhas e defeitos dos processos de 

gerenciamento de projetos e programas, mas sim situações e melhorias que são passíveis de 

serem realizadas com o mínimo de ruptura aos sistemas existentes, bem como por incremento 

na adequação ao uso e nos gargalos da execução. De acordo com Saulo Sabará de Oliveira 

(2012, p. 23): 

 

O verbo melhorar traz consigo a ideia de aumento da qualidade, de aperfeiçoamento 

do objeto referenciado (...). Melhorar significa incrementar alguma qualidade ou 

reduzir alguma deficiência inerente ao produto, serviço ou processo. A melhoria 

deve sempre adicionar valor para o cliente. Melhorar não significa necessariamente 

corrigir. Pode significar prover melhor desempenho ou resultado a um processo (...). 

Melhoria pode ainda ser entendida como evolução, adequação (à legislação ou à 

tecnologia, por exemplo), tratamento de não conformidade, implementação de novos 

recursos (modelos, sistemas, equipamentos, etc.) (OLIVEIRA, 2012, p. 23).  

 

Isso significa dizer que o investimento feito para investigar, propor e implementar 

melhorias nos processos de gestão de projetos é uma atividade inerente e atemporal à 

moderna gestão que visa, sobretudo, antecipar-se a demandas estratégicas da organização. 

Afinal, o gerenciamento de projetos como ferramenta organizacional precisa estar sempre em 

evolução ao atendimento a requisitos, porque, tal qual Paulo Sabará de Oliveira (2012, p. 28) 

menciona, “todo sistema, com o tempo, tende ao desajuste. O próprio funcionamento de um 

sistema gera entropia (tendência ao desgaste, implosão, morte). Daí o objetivo da 

manutenção: contribuir para evitar sua entropia”. 

A Dimci é suportada por um sistema de gestão que tem como objetivo a melhoria 

contínua e a medição do desempenho para correção dos rumos traçados. É importante 

salientar que a filosofia da melhoria contínua está incorporada nos valores da instituição de 

um modo geral, assim como é parte do rol de competências disseminadas internamente. 

Portanto, a presente pesquisa é o ponto de partida para se ter referências iniciais e metas a 

serem atingidas, avaliando posteriormente, a cada degrau alcançado do modelo de 
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maturidade, a necessidade de mudança de direcionamento ou ênfase em pontos específicos, 

tal como diz o fragmento a seguir: 

 

Programas de melhoria devem sempre estar vinculados às oportunidades de 

mudança organizacional, e por isso mesmo devem ser conduzidos por equipes que 

possuam representatividade e autoridade para promovê-la e onde existam papéis e 

responsabilidades bem definidas. É importante também estar atento às influências 

externas (regulações, concorrência, requisitos de clientes, etc.). Também devem ser 

consideradas influências internas (estruturas organizacionais, cultura, capacidade), 

as quais podem ser fontes para oportunidades de melhoria (OLIVEIRA, 2012, p. 

81). 

 

Desta forma, a solução a ser destacada adiante traz consigo a base do ciclo PDCA, que 

tem como estágio inicial o planejamento da ação, em seguida tudo o que foi planejado é 

executado, gerando, posteriormente, a necessidade de checagem constante destas ações 

implementadas. A figura 11 destaca isso. 

 

Figura 11 – Etapas para melhoria dos processos. 

 

Fonte: retirado e adaptado de OLIVEIRA (2012, p. 37). 

 

Com base nesta análise e comparação das ações com aquilo que foi planejado, 

começa-se então a implantar medidas para correção das falhas que surgiram no processo ou 

produto. Esse ciclo não termina com uma volta completa; na verdade, ela obriga os 

responsáveis e envolvidos a voltar suas atenções criticamente ao que foi feito e realizar uma 

nova volta a cada etapa para que, dentro das melhorias contínuas, sejam alcançados avanços 

substanciais, conforme a figura 12. 
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Figura 12 – Lógica de melhorias. 

 

Fonte: retirado e adaptado do Enjourney Consultoria e Capacitação (2011, p. 55). 

 

5.1  NÃO PROPOSTAS PARA MELHORIA DA MATURIDADE EM GESTÃO DE 

PROJETOS 

Devido à amplitude de respostas e caminhos a serem traçados para melhoria dos níveis 

de maturidade em gestão de projetos encontrados, faz-se necessário apontar e compreender 

algumas alternativas que poderiam resultar em fracasso atualmente se fossem parte das 

soluções de melhoria para o atual nível encontrado, conforme os apontamentos a seguir. 

 

5.1.1  Adoção de software de gestão integrada de projetos na Dimci 

Esta é uma solução que não é viável no momento, apesar de ser recomendada por 

muitas empresas que melhoraram seu nível de atendimento a requisitos em gerenciamento de 

projetos, pois para implantá-la a organização precisa saber muito bem o que deseja entregar 

aos clientes e quais informações são essenciais. De modo que pressupõe que se tenham 

experiências concretas de gerenciamento integrado, clareza de objetivos e alinhamento forte 

entre os setores de apoio e finalísticos. 
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Esta alternativa já foi pretendida no passado e fracassou devido à falta de recursos no 

setor interno responsável pela implementação dessa solução e à não adequação no 

levantamento dos requisitos necessários. Além disso, não é um passo adequado para o atual 

nível de maturidade encontrado em governança e controle de projetos. É preciso avançar 

muito nessas duas perspectivas e combiná-las adequadamente com o planejamento estratégico 

para que se abram oportunidades de aperfeiçoamento através de software de gestão de 

projetos na Dimci.  

Os pesquisadores, coordenadores e gestores de programa se encontram, em sua 

maioria, atualmente céticos quanto a este tipo de solução por meio de um setor interno do 

Inmetro. Portanto, caso seja viável, no futuro, a implementação na melhoria contínua da 

maturidade e das ferramentas por esta via, recomenda-se que seja por meio de uma equipe 

externa e experiente nesses tipos de implementação em gestão, que possa levantar os 

requisitos junto com os gerentes de projeto e as equipes de apoio. 

 

5.1.2  Criação de um escritório de projetos em nível estratégico para gestão de todos os 

projetos do Inmetro 

Esta é uma das alternativas possíveis em muitas empresas que estão revendo, 

aprimorando seu organograma e sua estratégia de longo prazo, porque alia um momento de 

mudanças com a incorporação da cultura de um centro integrado que englobe a gestão de 

todos os projetos da organização. 

Alguns órgãos públicos conseguiram com êxito criar seus centros de excelência em 

nível estratégico, ou seja, com escritório de projetos subordinados diretamente ao gabinete da 

presidência ou ao próprio presidente da organização, tal como a Advocacia-Geral da União 

(AGU) e o Ministério das Cidades (MC). Outros, porém, iniciaram suas jornadas a partir das 

demandas que receberam fazendo com que a gestão de projetos fosse naturalmente 

incorporada a setores operacionais da hierarquia, como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Petrobrás, Banco Central do Brasil, e 

posteriormente utilizaram os aprendizados essa experiência local para implementar escritórios 

de nível estratégico na organização. 

O Inmetro é um órgão que atualmente se encontra no nível de amadurecimento local 

em gestão de projetos, uma vez que não há sinalização clara de mudanças ou amadurecimento 

do tema em que se vislumbra a criação de um escritório de nível estratégico, isto é, ligado à 
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presidência ou gabinete da presidência que compreenda a gestão de projetos relativas a todas 

as diretorias.  

Ademais, a concepção, a integração e a adaptação de projetos das mais variadas 

naturezas a um único centro de comando em projetos poderia criar mais problemas/barreiras 

do que soluções no atual momento, pois engessariam processos que dependem de 

flexibilidade e exigiriam algumas adaptações nos controles, ocasionando elevado custo para o 

sistema da qualidade. 

 

5.1.3  Implementação de métodos para incremento da maturidade em projetos através 

de incentivos em certificações internacionais 

Conhecer e disseminar os conceitos, processos e ferramentas expostas em guias de 

boas práticas, como o PMBOK ou PRINCE2, é um passo interessante para que uma 

organização ganhe consciência das suas atividades em gestão de projetos e raciocine como 

pode utilizar tais suportes no seu dia a dia. 

Alguns profissionais, porém, acreditam que obter certificação num método específico 

é suficiente para o incremento da maturidade em gestão de projetos de uma organização. 

Diferentemente, compreende-se que a alternativa para solução e incremento da maturidade em 

gestão de projetos na Dimci não passa necessariamente pela implantação de certificações 

advindas do conhecimento desses guias. Não se pode desconsiderar o ambiente interno da 

empresa ou acreditar que a implantação das boas práticas incluídas em métodos internacionais 

funcionam como uma fonte de requisitos da própria empresa. 

 

Algo importante a ser mencionado é que uma boa prática não é necessariamente 

ideal para todas as situações. Todas as informações contidas no PMBOK devem ser 

consideradas, mas apenas o gerente de projetos saberá quando determinada prática 

deve ou não ser aplicada, de acordo com a situação, empresa e condições 

(NASCIMENTO, 2014).  

 

Essa preocupação se reflete no cuidado com que o tema deve ser tratado na 

organização. Dependendo do nível de maturidade encontrado, profissionais com certificação 

PMP
®
, por exemplo, podem atrapalhar o andamento de discussões e diálogos em direção ao 

método a ser produzido pela empresa por estarem limitados e direcionados a um único tipo de 

visão.  

 Ressalta-se que é importante utilizar o conhecimento dos mais diversos métodos e 

contar com profissionais especialistas na área é interessante como forma de resolver 

problemas advindos da implementação de um plano estruturado em gestão de projetos. Porém 

dificilmente se alcança uma boa implantação das melhores práticas em gerenciamento de 
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projetos caso não se inicie com o entendimento acurado das atividades necessárias a serem 

feitas de acordo com o contexto da organização. Caso contrário, será produzido um 

documento orientativo que ficará somente no âmbito das ideias, pois não conseguirá coerência 

com a lógica vivida. 

 

5.2  ANÁLISE DO ATUAL CENÁRIO E RESULTADOS PRETENDIDOS NA 

MELHORIA DA MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

 

 Conforme os subsídios extraídos da investigação quantitativa com os gestores de 

projetos e da análise qualitativa a partir das entrevistas com os gestores de programas, foi 

possível dimensionar na análise dos resultados a amplitude dos problemas, as percepções 

acerca de temas específicos e os principais gargalos enfrentados por esses profissionais nas 

suas funções. 

 De forma ampla: a falta de um método claro, a descontinuidade da capacitação e a 

lacuna em padronização de documentos e formulários foram as três demandas mais 

sinalizadas, tanto pelas opções marcadas nos questionários como pelas entrevistas concedidas, 

como as maiores ausências atualmente dos gestores de projetos e programa da Dimci.  

 Essas demandas mais citadas são as consequências da maioria dos problemas, que, 

juntamente com a análise em cada perspectiva verificada na pesquisa, é capaz de direcionar 

para que tipo de incremento. A figura 13 mostra que é possível se extrair a evolução que se 

pretende implementar. O traçado em azul corresponde ao início do plano de melhoria e o 

traçado em roxo corresponde ao que se conseguirá expandir no fim deste programa em cada 

uma das sete perspectivas em questão. 
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Figura 13 – Evolução pretendida por perspectiva analisada. 

 

Fonte: questionário aplicado com os gestores de projetos nesta pesquisa. 

 

Destarte, a solução adiante se propõe a resgatar a força e ao mesmo tempo se apoiar 

nessas três deficiências, de modo que seja possível incrementar as sete perspectivas através 

dessas lacunas de forma coerente. Dessa maneira, aumenta-se a tendência de amadurecer do 

sistema de gestão de projetos por meio de uma base que possa dar mais solidez à execução 

das tarefas. 

 

5.2.1  Estruturação da melhoria da maturidade em gestão de projetos 

 Diante do cenário, propõe-se estruturar uma solução adequada que seja apoiada em 

uma equipe dedicada ao assunto, formada por pessoas que tenham o mínimo de experiência 

na área e que possuam compreensão acerca do ambiente organizacional da Dimci.  

Atualmente esse processo de melhoria poderia ser conduzido por:  

a) Um grupo ad hoc convocado para esta finalidade. 

b) Voluntários deslocados de outras funções que se dediquem exclusivamente a 

proposta. 

c) Escritório de projetos da Dimci. 

 

A primeira opção é possível de ser viabilizada porque a criação de um grupo para 

implantação de soluções é uma tática frequentemente utilizada no Inmetro quando se reúne 
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com outros órgãos externos através da criação de comitês com o objetivo de discutir a 

implantação de uma nova norma para comercialização de produtos ou para definir parâmetros 

de qualidade em métodos a serem respeitados de forma voluntária ou compulsória em todo o 

território nacional. Isso significa que a organização em geral possui um bom know-how sobre 

tais procedimentos. 

As soluções para incremento da maturidade, porém, convergem para processos 

contínuos estilo “step by step”, em que cada passo precisa ser direcionado conscientemente 

dentro de rodadas consecutivas de melhoria contínua. Tal programação tende a ser orientada 

por fases, ou seja, a cada novo ciclo de melhorias finalizado se dá início a outro ciclo – que 

corresponde a uma fase mais avançada – com os aprendizados e os outputs advindos do ciclo 

anterior. 

Portanto, a condução do plano por esse tipo de alternativa é limitada a um dos 

requisitos do processo: melhoria contínua do processo. Como um dos fundamentos da 

qualidade, os fatores continuidade e atemporalidade na melhoria dos processos de gestão em 

projetos se desenham como uma barreira para a designação de um grupo ad hoc com uma data 

específica para entrega dos trabalhos e do produto final.  

A segunda alternativa seria a condução por meio de voluntários deslocados de outras 

funções que se dedicassem exclusivamente a implantar a solução. Ela se mostra viável, porém 

no momento o deslocamento de profissionais não é um processo fácil na Dimci e em outras 

diretorias do Inmetro. Essa opção esbarraria também no requisito experiência na área de 

projetos, o que poderia ocasionar numa seleção adversa de equipe para implantação da 

solução de melhoria. 

A terceira opção desenhada é a condução do plano de melhoria por um escritório de 

projetos em nível local. A sua viabilidade é alta por convergir em alguns requisitos citados, 

como pessoas experientes na área, entendimento da cultura da Dimci, além de haver uma 

equipe que trabalha no apoio das operações dos projetos e, portanto, possui naturalmente 

como ponto focal de trabalho o ciclo de vida dos projetos da organização. 

Portanto, pode-se concluir que, para a condução e operacionalização do plano de 

melhoria em gestão de projetos a ser proposto, um centro de informações e conhecimento, 

como o escritório de projetos da Dimci, se caracteriza como a melhor opção atualmente, por 

já haver uma estrutura pronta, profissionais exclusivos neste estafe e, ainda, problemas 

identificados a partir do suporte desenvolvido no dia a dia com os pesquisadores e equipes de 

projetos já conhecidos. 
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Para embasar o modelo estruturado que será proposto adiante, faz-se necessário definir 

termos que serão utilizados como bases para indicar o que, como, quem, quando e por que 

fazer a tarefa proposta. Portanto, é importante esclarecer as seguintes definições, retiradas e 

adaptadas do Dicionário Aurélio (2010), para entendimento geral das terminologias utilizadas 

no plano de ação proposto como solução da pesquisa: 

a) Tempo: Certo período visto do ângulo daquele que fala, com quem se fala ou de 

quem se fala; época; sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., que envolve, para 

o homem, a noção de presente, passado e futuro. 

b) Prazo: Tempo determinado; espaço de tempo durante o qual se deve realizar 

alguma coisa. 

c) Método(s): Modo de proceder; maneira de agir; meio; caminho pelo qual se atinge 

um objetivo. 

d) Objeto(s): Matéria, assunto; tudo que é apreendido pelo conhecimento, que não é 

o sujeito do conhecimento; alicerce do trabalho; elemento de interface. 

e) Fluxo(s): Qualquer movimento contínuo ou que se repete no tempo. 

f) Processo(s): Maneira pela qual se realiza uma operação, segundo determinadas 

normas; método, técnica. 

g) Orientação(ões): Fase do ciclo docente em que o professor acompanha, utilizando 

técnicas, recursos e procedimentos adequados, a marcha do aprendizado de seus 

alunos. 

h) Capacitação(ões): Qualificação, formação profissional. 

i) Suporte: Aquilo que suporta ou sustenta alguma coisa; base ou infraestrutura 

formada por conjunto de elementos. 

j) Documento(s): Qualquer base de conhecimento, fixada materialmente e disposta 

de maneira que se possa utilizar para consulta, estudo, prova, etc. 

k) Tecnologia(s): Conjunto de conhecimentos, princípios científicos, que se aplicam 

a um determinado ramo de atividade. 

l) Ferramentas(s): Conjunto de utensílios empregado nas artes e ofícios. 

m) Instrumento(s): Recurso empregado para se alcançar um objetivo, conseguir um 

resultado; meio. 
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5.2.2 Modelo para melhoria da maturidade em gestão de projetos 

O modelo para incrementar a maturidade em gestão de projetos proposto é divido em 

três eixos: método, suporte e tempo. 

Essa divisão em três eixos é sustentada por seus respectivos pilares, que se confluem 

sinergicamente com a finalidade de endereçar a ação em busca do aumento da maturidade das 

perspectivas analisadas no estudo. Observando a figura 14, é possível compreender a relação 

desses eixos: 

 

Figura 14 – Base para o conceito do modelo para melhoria da maturidade. 

 

Fonte: criado pelo autor. 

 

O eixo do método, que representa os modos ou caminhos utilizados para se atingir os 

resultados, é orientado por três pilares: 

 

a) Os objetos: são os elementos de interface entre as partes interessadas; significam 

os requisitos necessários, expressos, principalmente, através de documentos, 

templates e formulários. 

b) Os fluxos: são os procedimentos necessários e orientados para a gestão ao longo 

do ciclo de vida dos projetos. 
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c) As orientações ou capacitações: representam o processo contínuo de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências necessárias para aplicação 

dos artefatos e técnicas utilizadas. 

 

Diante disso, o eixo do método se destaca como aquele em que há a representação dos 

produtos oriundos do desempenho realizado na busca do incremento da maturidade em 

projetos, seja por meio de documentos, seja por processos modelados ou, ainda, por 

capacitação e treinamentos destinados à melhor aplicação desses componentes. O eixo 

método pode ser representado conforme figura 15. 

 

Figura 15 – Detalhamento do eixo “método”. 

 

Fonte: criado pelo autor. 

 

O eixo do suporte corresponde aos meios, instrumentos e aparatos que serão utilizados 

para se atingir os resultados incrementais na maturidade. Está baseado também em três 

pilares: 

 

d) Os documentos: representam a explicitação do conhecimento necessário para 

facilitar o gerenciamento, a comunicação, a tomada de decisão, a avaliação 

contínua, entre outros no processo de condução dos projetos. 
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e) As tecnologias: são os recursos e as técnicas utilizadas para facilitar a condução 

em cada área do conhecimento de gestão de projetos ao longo do ciclo de vida. 

f) As ferramentas ou instrumentos: são as plataformas necessárias para a realização 

das atividades de apoio. 

 

Desta forma, o eixo do suporte pode ser traduzido como aquele em que está contida a 

base de infraestrutura necessária para formar um conjunto harmônico de elementos que dão 

sustentação aos outros dois eixos. Além disso, através do eixo suporte, é possível se ter uma 

ideia geral da evolução dos artefatos que serão utilizados para em curto, médio e longo prazo, 

bem como da sua utilização no método a ser implantado. O eixo pode ser dividido conforme 

figura 16. 

 

Figura 16 – Detalhamento do eixo “suporte”. 

 

Fonte: criado pelo autor. 

 

O eixo tempo nada mais é do que a pretensão temporal para incremento da maturidade 

em etapas controladas e observáveis para certos períodos. Está dividido em três pilares: 

 

g) Curto prazo: é o período que corresponde ao início de execução do programa de 

incremento da maturidade e termina após o mês 24, quando serão verificados e 

analisados as metas e os objetivos predeterminados para este espaço. 
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h) Médio prazo: corresponde ao período de 25 a 48 meses de iniciação do programa, 

em que serão introduzidas práticas que objetivarão consolidar no mês final, no 

mínimo, aumento de maturidade percebida para o grau dois (2) nas sete 

perspectivas analisadas da pesquisa. 

i) Longo prazo: significa o período final do programa de incremento proposto e 

corresponde ao momento compreendido no período de 49 a 60 meses. Neste prazo, 

além das ações traçadas, as lições aprendidas do curto e médio prazo serão base 

para a melhor indicação dos caminhos a serem perseguidos. 

 

O eixo tempo, portanto, possui relevância diante do modelo proposto, porque indica 

aos condutores do programa as entregas a serem realizadas de acordo com o método e os 

suportes descritos em cada período determinado. O eixo método pode ser representado 

conforme a figura 17. 

 

Figura 17 – Detalhamento do eixo “tempo”. 
 

 

Fonte: criado pelo autor. 

 

A confluência desses três eixos gera o desenho de cubo para o modelo de maturidade. 

Concebido dessa forma, o modelo pode ser representado conforme a figura 18. 
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Figura 18 – Cubo da melhoria da maturidade em gestão de projetos na Dimci. 

 

Fonte: criado pelo autor. 

 

Cada quadrante do cubo significa a representação de um rol de atividades a serem 

desenvolvidas com a coordenação entre os eixos método, suporte e tempo na execução da 

estratégia. Os quadrantes não significam necessariamente evolução das ferramentas, métodos 

e profundidade na capacitação requerida pelos gestores de projetos, mas sim parte do plano 

para incremento gradual ao longo do tempo ao se introduzir ferramentas, documentos, 

organizar fluxos de trabalho e novas tecnologias que serão desdobradas em planos de ação 

que têm como objetivo a superação dos atuais estágios de maturidade em gestão de projetos e 

programas. 

 

5.3  PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DA MATURIDADE EM GESTÃO DE 

PROJETOS 

 

A exteriorização da estratégia para mudança incremental da maturidade em gestão de 

projetos pode ser concebida através da estruturação do plano de ação, que se desdobra como o 

instrumento de planejamento das ações necessárias para atingir os resultados desejados. É a 
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ferramenta condutora para se exteriorizar a operacionalização dos meios, identificando e 

relacionando as atividades prioritárias para o período, tendo em vista os resultados esperados.  

 

A execução constitui a etapa mais demorada, difícil e complexa de todo o processo 

de planejamento estratégico. Em geral, ela constitui a etapa que marca 

definitivamente o sucesso ou o fracasso. Não basta apenas formular a estratégia; é 

preciso fazê-la funcionar no mundo real. Além disso, o mais importante não é ter a 

estratégia discutida e formulada, mas sim efetivamente praticada na organização 

(CHIAVENATO e SAPIRO, 2009, p. 256). 

 

 Para isso, o plano de ação surge como elemento fundamental que servirá de fio 

condutor para as atividades. Dessa forma, para desenhar as bases do plano, mas sem esgotar 

todas as possibilidades, apoiou-se nos ensinamentos de Chiavenato e Sapiro (2009, p. 261), 

que sugerem atenção aos seguintes pontos para a realização de um bom planejamento da 

execução: 

 

1. Planejamento do desempenho envolvendo: 

a) O que fazer: em termos de objetivos a atingir, padrões, metas e resultados que se 

pretende alcançar. 

b) Como fazer: em termos de competências, habilidades e conhecimentos necessários 

e comportamentos. 

 

2. Execução do desempenho envolvendo: 

a) Responsabilidades gerenciais: como os executivos e líderes da organização devem 

fazer para criar condições motivadoras para as pessoas, eliminar problemas que 

surgem tempestivamente, rever e atualizar objetivos, proporcionar oportunidades e 

reforçar atitudes e desempenhos adequados. 

b) Responsabilidades individuais: alcance dos objetivos, comunicação aberta, coleta e 

compartilhamento de dados e informações relevantes, oferta de retroação e 

coaching. 

 

3. Avaliação do desempenho envolvendo: 

a) Incentivos: a partir da liderança participativa, reconhecimento, recompensas pelo 

bom desempenho, motivação e comunicação às pessoas. 

b) Coaching: transformando o executivo ou líder em um coach, que proporciona 

treinamento e desenvolvimento às pessoas, abrindo oportunidades de crescimento 

e encarreiramento, bem como recursos. 



152 

 

     

8
0 

 

 

5.3.1  Plano de ação de curto prazo para melhoria da maturidade em gestão de projetos 

 

Tabela 12 – Plano de ação de curto para incremento da maturidade em gestão de projetos. 
 

Plano de curto prazo para incremento da maturidade 

M
é

to
d

o
 

O
b

je
to

s 

Plano de trabalho 
Matriz de responsabilidades  Relatórios 

Convênio/instrumento 

Definição do escopo Estrutura analítica de projetos 
(EAP) 

Templates 

Plano de aquisições 

Memorandos/ofícios Gráfico de Gantt Formulários 

Fl
u

xo
s 

Pedido de compra Reuniões com atores internos Folhas de verificação 

Mudança de equipe 
(inclusão/exclusão) 

Monitoramento simples dos 
fluxos de processos 

Fluxogramas simples 

Passagens e diárias Diagramas de blocos 

C
ap

ac
it

aç
ão

 

Convenente 

Módulo das técnicas básicas 

Treinamentos  
Concedente 

Executor 
Oficinas 

Órgão de fomento 

  Documentos Técnicas Instrumentos 

  Suporte 
Fonte: criado pelo autor. 

 

 A tabela 12 resume o modelo de cubo apresentado anteriormente sob o foco do eixo de 

tempo de curto prazo. São introduzidas de forma específica as atividades necessárias para que 

se cumpram os objetivos identificados para a primeira etapa de incremento de melhoria: 

 

a1) Objetivo 1.1: incremento das perspectivas financeira, governança e recursos. 

 

a2) O que fazer: criar documentos e templates que suportem as atividades de 

iniciação do projeto, as aquisições e as mudanças nos projetos, tais como plano de 

trabalho, convênios e acordos de parcerias, definição de escopo, plano de aquisições, 

ofícios e memorandos, assim como algumas técnicas: matriz de responsabilidades de 

pessoas, estrutura analítica de projetos (EAP) e gráfico de Gantt/cronograma. 

 

a3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos. 
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a4) Como fazer: disponibilizar aos gerentes de projetos da Dimci por e-mail em 

plataforma eletrônica. Apresentar e praticar no curso “Módulo Básico das Ferramentas 

de Gestão de Projetos” casos fictícios que utilizem esses documentos, templates e 

formulários.  

 

a5) Quem faz: a Coordenação de Projetos (Cprod) lança a primeira versão. Com 

tempo de uso dos documentos e as contribuições dos gerentes de projetos interessados 

em aperfeiçoar as informações contidas, realizar-se-á discussão e revisão após seis 

meses de lançamento. 

 

a6) Quando fazer: no mês 1 será enviada ao público-alvo a primeira versão dos 

documentos, formulários e templates. 

 

a7) Por que fazer: padronização das informações dos projetos e direcionamento na 

consolidação de dados importantes ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 

a8) Meta: cinco documentos modelos com suas respectivas instruções de campos; três 

técnicas utilizadas no ciclo de vida dos projetos. 

 

a9) Indicador de alcance do objetivo: aumento das marcações em opções de nível 2 

de maturidade e diminuição de opções de nível 1 de maturidade nas perspectivas 

financeira, recursos e governança na aplicação dos questionários no mês 21. 

 

b1) Objetivo 1.2: consolidar o auxílio nas atividades com mais recorrência interna ao 

longo do ciclo de vida dos projetos. 

 

b2) O que fazer: estabelecer fluxos de atividades com as tarefas mais comuns em 

planos de trabalho dos projetos, tais como pedido de compra, mudança na equipe de 

trabalho (inclusão/exclusão), pedido de passagens e diárias. 

 

b3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos; equipes de apoio e interface. 
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b4) Como fazer: diagnosticar, desenhar e apresentar fluxogramas simples 

compatíveis com plataformas eletrônicas utilizadas na organização (tal como Word e 

PowerPoint) para as tarefas e atores incluídos nos processos necessários para pedido 

de compra, mudança de equipe do projeto e pedido de passagens e diárias. Os fluxos 

finalizados serão comunicados e entregues por e-mail aos destinatários. 

 

b5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) se encarregará de 

realizar reuniões com os atores de maior influência nos processos em destaque a fim 

de consolidar documento especificando o fluxograma para o público-alvo da ação. 

Após dez meses de lançamento da primeira versão, far-se-á uma revisão do fluxo com 

os gerentes de projeto para melhorar os fluxos definidos. 

 

b6) Quando fazer: iniciar reuniões no mês 1 e lançar a primeira versão do conteúdo 

ao público-alvo nos meses 3 e 4.  

 

b7) Por que fazer: para diminuir o retrabalho e ruídos de comunicação; estabelecer 

alinhamento entre o que os gestores e equipes de apoio; permitir aperfeiçoamento e 

melhoria nos processos utilizados. 

 

b8) Meta: três fluxos estabelecidos e aprimorados. 

 

b9) Indicador de alcance do objetivo: redução do pedido de compra em 30%; 

atualização mensal correspondente com a base de dados de órgãos de fomento das 

equipes executoras dos projetos; redução do tempo total do início até o fim do 

processo de diárias e passagens em 20%. 

 

c1) Objetivo 1.3: aumentar a participação e envolvimento na gestão de projetos na 

Dimci. 

 

c2) O que fazer: desenvolver interlocutores, multiplicadores de conteúdo e capacitar 

equipes de projetos em conhecimentos necessários nas atividades diárias de um 

projeto. 
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c3) Para quem fazer: para profissionais da Dimci interessados em aperfeiçoar 

continuamente seus conhecimentos, tais como servidores, bolsistas, estagiários e 

terceirizados.  

 

c4) Como fazer: serão realizadas três turmas presenciais – em períodos consecutivos 

– por meio de oficinas em que serão disseminados as tecnologias, os documentos e os 

fluxos desenvolvidos até o momento correspondente. Além disso, a ementa dos cursos 

contará com a exposição e o alinhamento de conceitos relativos a projetos no setor 

público, tais como convenente, concedente, executor e órgão de fomento. 

 

c5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) em parceria com 

especialista da Finep (maior parceira em fomento a órgãos de pesquisa). 

 

c6) Quando fazer: no mês 6, no mês 14 e no mês 20 do plano de ação de curto prazo. 

 

c7) Por que fazer: para disseminar o conteúdo localizado e alinhar terminologias e 

melhores práticas em gestão de projetos. 

 

c8) Meta: sessenta pessoas capacitadas com, no mínimo, participação de vinte 

gestores de projetos identificados na pesquisa. 

 

c9) Indicador de alcance do objetivo: alcance de satisfação de 70% entre ótimo e 

bom dos treinados com o conteúdo apresentado. 

 

5.3.2  Plano de ação de médio prazo para melhoria da maturidade em gestão de 

projetos 

A tabela 13 é o recorte do modelo de cubo apresentado como a estratégia desenhada 

para o incremento da maturidade sob a perspectiva temporal de médio prazo. Após a 

aplicação do plano de ação de curto prazo, será realizada, no mês 21, pesquisa com gestores 

de projeto nos mesmos moldes da realizada inicialmente nesta investigação, com o objetivo 

de mapear os avanços alcançados no período de curto prazo de execução da estratégia de 

incremento na gestão de projetos. 
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Tabela 13 – Plano de ação de médio para incremento da maturidade em gestão de projetos. 
 

Plano de médio prazo para incremento da maturidade 

M
é

to
d

o
 

O
b

je
to

s 

Análise de riscos Gerenciamento das 
comunicações 

Normas 
Relatórios técnicos 

Atualização da equipe executora 

Estimativa de custos 

Ferramentas para tomada 
de decisão Remanejamentos e aditivos 

  Organogramas 

Fl
u

xo
s 

Remanejamentos de recursos 
Reuniões de melhoria 

dos fluxos Fluxograma vertical 

Submissão e seleção de projetos Gestão dos fluxos com 
atores internos e 

externos 
Fluxograma funcional 

Aprovação e envio de relatórios 

C
ap

ac
it

aç
ão

 Escritório de projetos 

Módulo das técnicas 
intermediárias 

Cursos on-line ISO 21.500 

Legislações sobre sistemas de 
inovação e centros de ciência e 

tecnologia 
Workshops e palestras 

  Documentos Técnicas Instrumentos 

  Suporte 
Fonte: criado pelo autor. 

 

Em seguida, serão analisados, até o mês 24, os resultados da pesquisa para que os 

condutores da estratégia revisem e adaptem possíveis táticas não traçadas ou revejam a 

atuação desconforme no período de tempo anterior.  

A seguir são traçadas detalhadamente as atividades necessárias para que se cumpram 

os objetivos identificados para a etapa seguinte de incremento de melhoria. 

 

d1) Objetivo 2.1: incremento das perspectivas controle, riscos e benefícios. 

 

d2) O que fazer: criar documentos e templates que suportem as atividades de 

monitoramento do projeto, governança em riscos e encerramento de etapas projetos, 

tais como análise de riscos, relatórios técnicos, remanejamentos e aditivos, assim 

como algumas técnicas: gerenciamento da comunicação e distribuição da informação; 

e estimativa de custos. 

 

d3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos. 
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d4) Como fazer: disponibilizar aos gerentes de projetos da Dimci por e-mail em 

plataforma eletrônica; apresentar e praticar no curso “Módulo Intermediário das 

Ferramentas de Gestão de Projetos” casos fictícios que utilizem esses documentos, 

templates e formulários.  

 

d5) Quem faz: a Coordenação de Projetos (Cprod) lança a primeiro versão. Com o 

tempo de uso dos documentos e as contribuições dos gerentes de projetos interessados 

em aperfeiçoar as informações contidas, serão realizadas discussão e revisão após seis 

meses de lançamento. 

 

d6) Quando fazer: no mês 25 será enviada ao público-alvo a primeira versão dos 

documentos, formulários e templates. 

 

d7) Por que fazer: alcançar um nível maior de consolidação do conhecimento, 

padronizar informações ocorridas ao longo do projeto e fomentar a utilização de 

técnicas que podem ser utilizadas não só para projetos como para a organização de 

atividades rotineiras. 

 

d8) Meta: três documentos modelos com suas respectivas instruções de campos; duas 

técnicas utilizadas no ciclo de vida dos projetos. 

 

d9) Indicador de alcance do objetivo: marcações predominantemente nas opções de 

nível 2 de maturidade nas perspectivas controle, riscos e benefícios quando se aplicar 

os questionários no mês 45.  

 

e1) Objetivo 2.2: consolidar auxílio nas atividades que demandadas pela própria 

equipe e gestor de projetos ao longo do ciclo de vida. 

 

e2) O que fazer: estabelecer fluxos de atividades com as tarefas que mais impactam 

na integração e nas outras áreas de trabalho do projeto, tais como remanejamento de 

recursos, submissão de projetos, aprovação e envio do relatório técnico. 
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e3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos; equipes de apoio e interface. 

 

e4) Como fazer: diagnosticar, desenhar e apresentar fluxogramas verticais ou 

funcionais compatíveis com plataformas eletrônicas utilizadas na organização (tais 

como Word, PowerPoint e Bizagi) para as tarefas e atores incluídos nos processos 

necessários para remanejamento de recursos, submissão de projetos e apresentação de 

relatório técnico. Os fluxos finalizados serão comunicados e entregues por e-mail aos 

destinatários. 

 

e5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) se encarregará de realizar 

reuniões com os atores de maior influência nos processos em destaque a fim de 

consolidar documento especificando o fluxograma para o público-alvo da ação. Após 

dez meses, far-se-á uma revisão do fluxo com os gerentes de projeto para melhorar os 

fluxos definidos. 

 

e6) Quando fazer: iniciar reuniões no mês 24 e lançar a primeira versão do conteúdo 

ao público-alvo nos meses 27 e 28.  

 

e7) Por que fazer: para diminuir o retrabalho e ruídos de comunicação; estabelecer 

alinhamento entre gestores e equipes de apoio; permitir aperfeiçoamento e melhoria 

nos processos utilizados. 

 

e8) Meta: três fluxos estabelecidos e aprimorados. 

 

e9) Indicador de alcance do objetivo: redução de 15% dos pedidos de 

remanejamento de recursos; criação de uma carteira de propostas a serem submetidas 

a órgãos de fomento; diminuição da média de seis para, no máximo, duas 

impropriedades por projeto na análise do órgão de fomento em relação ao conteúdo do 

relatório técnico. 

 

f1) Objetivo 2.3: aumentar a participação e envolvimento na gestão de programas na 

Dimci. 
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f2) O que fazer: desenvolver interlocutores e multiplicadores de conteúdo e capacitar 

equipes de projetos em conhecimentos necessários nas atividades diárias de um 

projeto. 

 

f3) Para quem fazer: para profissionais da Dimci interessados em aperfeiçoar 

continuamente seus conhecimentos, tais como servidores, bolsistas, estagiários e 

terceirizados. 

 

f4) Como fazer: serão realizadas três turmas – em períodos consecutivos – por meio 

de workshops, palestras e módulos EAD em que serão disseminados as tecnologias, os 

documentos e os fluxos desenvolvidos até o momento correspondente. Além disso, a 

ementa dos cursos contará com a exposição e o alinhamento de conceitos relativos a 

escritório de projetos, ISO 21.500, leis sobre sistema nacional de inovação e centros de 

ciência e tecnologia. 

 

f5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) em parceria com o 

fundador do Parque Tecnológico da UFRJ e um especialista em sistema nacional de 

inovação. 

 

f6) Quando fazer: no mês 30, no mês 37 e no mês 45 correspondente ao plano de 

ação de médio prazo. 

 

f7) Por que fazer: para disseminar o conteúdo na fronteira do conhecimento e 

implantar tecnologias e melhores práticas em gestão de projetos e programas. 

 

f8) Meta: setenta pessoas capacitadas com, no mínimo, trinta destas pessoas advindas 

do módulo de capacitação realizado no plano de ação de curto prazo.  

 

f9) Indicador de alcance do objetivo: alcance de satisfação de 70% entre ótimo e 

bom dos treinados com o conteúdo apresentado. Apresentação em congressos, 

seminários e artigos científicos de métodos, documentos e práticas que foram 
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aprendidas e colocadas em prática através das ações do plano de incremento da 

maturidade. 

 

5.3.3  Plano de ação de longo prazo para melhoria da maturidade em gestão de projetos 

A tabela 14 ilustra as ações a serem tomadas do mês 49 ao 60 do plano de ação de 

melhoria da maturidade, correspondendo ao período de longo prazo. No longo prazo se torna 

incerto propor ações muito bem definidas sobre as atividades a desempenhar, mas, de toda 

forma, para o plano de incremento da maturidade há espaço para traçar tarefas 

suficientemente direcionadas aos objetivos e carregadas de flexibilidade para adaptações, de 

acordo com os outputs provenientes das análises das pesquisas de curto prazo (no mês 21) e 

médio prazo (no mês 45). 

 

Tabela 14 – Plano de ação de longo para incremento da maturidade em gestão de projetos. 

Plano de longo prazo para incremento da maturidade 

M
é

to
d

o
 

O
b

je
to

s 

Gestão das partes 
interessadas 

Viabilidade econômico-
financeira 

Sistemas on-line integrados 

Lições aprendidas Governança de riscos Documentos orientativos 

Balanço social (prestação de 
contas) 

Plano da qualidade Manuais 

Fl
u

xo
s 

Licitação em obras de 
projetos Modelagem colaborativa Padronização dos processos 

Levantamento de requisitos 
da qualidade Repositório central de 

fluxos 
Fluxogramas e modelagem 

direcionada a projetos Gerenciamento de 
indicadores 

C
ap

ac
it

aç
ão

 

Governança em projetos 

Módulo das técnicas 
avançadas 

Grupos de discussão 
Gestão da integrada 

Auditoria e análise crítica 
Seminários 

  Documentos Técnicas Instrumentos 

  Suporte 
Fonte: criado pelo autor. 
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A seguir são destacados, conforme o sistema de apresentação do plano, os objetivos, 

as tarefas, os beneficiários, as metas, os indicadores, entre outras informações, acerca do 

plano de longo prazo. 

 

g1) Objetivo 3.1: incremento das perspectivas financeira, stakeholders, governança e 

recursos. 

 

g2) O que fazer: criar documentos e templates que suportem atividades dos atores 

envolvidos, gestão de riscos, análises financeiras, melhoria contínua e aprendizado, 

tais como gestão das partes interessadas (stakeholders), lições aprendidas e balanço 

social (prestação de contas), assim como algumas técnicas: viabilidade econômico-

financeira, governança de riscos e plano da qualidade. 

 

g3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos. 

 

g4) Como fazer: disponibilizar aos gerentes de projetos da Dimci por e-mail em 

plataforma eletrônica. Apresentar e praticar no curso “Módulo Avançado das 

Ferramentas de Gestão de Projetos” casos reais com os projetos existentes ou passados 

na Dimci que sejam passíveis de utilização desses documentos, templates e 

formulários.  

 

g5) Quem faz: a Coordenação de Projetos (Cprod) lança a primeiro versão. Com o 

tempo de uso dos documentos e as contribuições dos gerentes de projetos interessados 

em aperfeiçoar as informações contidas, serão realizadas discussão e revisão após seis 

meses de lançamento. 

 

g6) Quando fazer: no mês 49 será enviada ao público-alvo a primeira versão dos 

documentos, formulários e templates. 

 

g7) Por que fazer: integrar informações contidas nas diversas equipes gestoras de 

projeto; consolidar a utilização de técnicas que podem ser utilizadas para projetos, 
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programas e portfólio; incorporar uma cultura de gestão de projetos mais sólida na 

Dimci. 

 

g8) Meta: três documentos modelos com suas respectivas instruções de campos; três 

técnicas utilizadas no ciclo de vida dos projetos. 

 

g9) Indicador de alcance do objetivo: 70% das marcações nas opções de nível 2 e 3 

de maturidade nas perspectivas financeira, governança, stakeholders e recursos ao se 

aplicar na última rodada de questionários no mês 58.  

 

h1) Objetivo 3.2: consolidar o fluxo nas atividades necessárias para a melhor gestão e 

planejamento ao longo do ciclo de vida dos projetos. 

 

h2) O que fazer: estabelecer fluxos de atividades com as tarefas que mais impactam 

na integração das áreas de trabalho do projeto, tais como licitação em obras de 

projetos, levantamento de requisitos técnicos e gerenciamento de indicadores de 

resultados. 

 

h3) Para quem fazer: para os gestores de projetos e programas; membros de equipe 

de projetos; equipes de apoio e interface. 

 

h4) Como fazer: diagnosticar, desenhar e apresentar fluxogramas suíte BPMN e 

padronização de processos compatíveis com modeladores de processo organizacionais, 

tais como Bizagi; e para as tarefas e atores incluídos nos processos necessários para 

processo de licitação em projetos, levantamento de requisitos da qualidade em itens 

identificáveis e gestão dos benefícios por indicadores. Os fluxos finalizados serão 

comunicados e entregues por e-mail aos destinatários. 

 

h5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) se encarregará de 

realizar reuniões com os atores de maior influência nos processos em destaque a fim 

de consolidar documento especificando o fluxograma para o público-alvo da ação. 

Após sete meses, far-se-á uma revisão do fluxo com os gerentes de projeto para 

melhorar os fluxos definidos. 
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h6) Quando fazer: iniciar reuniões no mês 49 e lançar a primeira versão do conteúdo 

ao público-alvo nos meses 52 e 53.  

 

h7) Por que fazer: para diminuir o retrabalho e ruídos de comunicação; estabelecer 

alinhamento entre gestores e equipes de apoio; permitir aperfeiçoamento e melhoria 

nos processos utilizados. 

 

h8) Meta: três fluxos estabelecidos e aprimorados. 

 

h9) Indicador de alcance do objetivo: redução de seis para quatro meses entre o 

planejamento até a declaração do vencedor em um processo de licitação para obra de 

projeto; aumento da confiabilidade entre os envolvidos da área técnica e de apoio com 

respectiva diminuição de 20% das etapas na gestão dos projetos; gestão de projetos 

orientada para resultados com auxílio de indicadores desde a concepção em dois a 

cada três projetos.  

 

i1) Objetivo 3.3: Aumentar a participação e envolvimento na gestão de portfólio na 

Dimci. 

 

i2) O que fazer: desenvolver interlocutores, multiplicadores de conteúdo e capacitar 

equipes de projetos em conhecimentos necessários em atividades relativas à gestão de 

portfolio. 

 

i3) Para quem fazer: para profissionais da Dimci interessados em aperfeiçoar 

continuamente seus conhecimentos, tais como servidores, bolsistas, estagiários e 

terceirizados. 

 

i4) Como fazer: serão realizadas três turmas – em períodos consecutivos – por meio 

de seminários e um grupo de discussão em que serão debatidos as tecnologias, os 

documentos e os fluxos desenvolvidos até o momento correspondente. A orientação 

dessas capacitações contará com a exposição e o alinhamento de conceitos relativos a 
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moderna governança de portfolio; gestão do conhecimento em projetos e programas; 

auditoria e análise crítica de projetos. 

 

i5) Quem faz: a Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod) em parceria com 

especialistas em portfolio e escritório de projetos do Banco Central do Brasil. 

 

i6) Quando fazer: no mês 50, mês 54 e mês 58, realizar as turmas; e debater em 

grupo de discussão por quatro meses do mês 53 ao mês 57. 

 

i7) Por que fazer: alcançar razoável entendimento entre a conexão dos projetos com a 

estratégia organizacional e indicar os futuros passos para a moderna gestão neste 

segmento na Dimci. 

 

i8) Meta: oitenta pessoas capacitadas com, no mínimo, quinze destas pessoas 

participantes também de ciclos interativos no grupo de discussão.  

 

i9) Indicador de alcance do objetivo: alcance de satisfação de 70% entre ótimo e 

bom dos treinados com o conteúdo apresentado. Apresentação de propostas de gestão 

de portfólio da Dimci como produto dos debates no grupo de discussão. 
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6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa proporcionou um estudo capaz de identificar problemas organizacionais, 

investigar através dos seus principais atores e traçar alternativas sustentáveis para ações de 

melhorias possíveis de serem implementadas na Dimci. O objetivo principal desta pesquisa 

foi mapear, compreender e analisar a atual situação em fatores críticos de sucesso para o 

alcance de resultados em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

A pesquisa visou não somente analisar, avaliar e propor melhorias, como também 

apurar a atual situação como uma fonte condutora para a execução de um plano de ação 

nascido através de uma investigação com gestores de projetos e programas da organização.  

É importante relembrar que a análise traçada pelo estudo teve como foco a 

consolidação de uma estruturação de atividades visando ao aumento da taxa de sucesso e 

eficiência nos projetos de P&D. Dentro desse foco, o modelo de maturidade é apenas uma 

ferramenta utilizada para proporcionar a visão do cenário e auxiliar a condução da Dimci por 

um caminho virtuoso de boas práticas. 

Os objetivos foram plenamente alcançados com o cumprimento das três propostas 

iniciais: o nível de maturidade diagnosticado a partir das competências do modelo de 

maturidade P3M3; os pontos fortes e fracos extraídos das entrevistas com os gestores de 

programa; e o plano de ação estruturado da proposta para melhoria contínua da maturidade 

em gestão de projetos, programas e portfólio. 

O nível de maturidade prevaleceu no nível 1 nas perspectivas gerenciamento 

financeiro, gerenciamento de riscos, governança organizacional, gerenciamento de recursos e 

gerenciamento de benefícios. Alcançou o nível 2 de maturidade em duas das sete 

perspectivas: gerenciamento de stakeholders e gerenciamento de controle. Portanto, é possível 

afirmar com certa segurança que a maturidade geral da Dimci em gestão de projetos se 

encontra no nível 1 com algumas competências de nível 2. De acordo com o próprio P3M3, 

pode-se dizer que a maturidade percebida na Dimci se encontra no nível de processo 

consciente com algumas competências evoluídas em nível de processo repetível. 

Foram extraídos os pontos fortes presentes no contexto organizacional que impactam 

os resultados dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da Dimci, tais como existência de 

um modelo estruturado no Inmetro com exemplo de sistema de gestão de sucesso; 

reconhecimento internacional em suas competências básicas; especialistas em metrologia 

capazes de formar equipes multidisciplinares em projetos de grande, médio e pequeno porte; 
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ambiente novo de instituto de ciência e tecnologia propício à organização; colaboradores 

ingressando na organização com perfil diferenciado e com amplo conteúdo. 

Algumas fraquezas também tiveram destaque, como: nível de comprometimento baixo 

das pessoas; cultura de busca por inovação incipiente; existência de ilhas de conhecimento no 

Inmetro que não estão conectadas entre si; riscos externos por causa de atividades que não 

podem ser controladas; ferramentas de gerenciamento de projetos ainda não adequadas às 

necessidades reais e às exigências de agências de fomento; alta rotatividade dos profissionais, 

fazendo com que a capacitação se perca em pouco tempo. 

O ambiente interno, os atores, as opiniões e os instrumentos factíveis para a proposta 

de incremento da maturidade foram analisados, resultando, no final, uma proposição 

consistente que se transformou num plano de ação de baixo risco em relação ao grande 

impacto que pode causar ao gerenciamento de projetos futuros e, até mesmo, aos atuais. 

Os problemas iniciais da pesquisa sobre a falta de direcionamento na condução das 

melhorias no incremento da maturidade foram confirmados tanto pelo baixo índice de 

maturidade das respostas concedidas como pelos trechos das entrevistas que destacaram a 

inércia quanto ao posicionamento a respeito de ações para continuidade das capacitações na 

evolução da gestão com foco neste tema. 

A partir desse estudo também ficou clara a compreensão sobre o sistema de gestão e 

suas ferramentas para o apoio às atividades dos gerentes de projetos e programas. Em resposta 

ao problema identificado, confirmou-se que o atual nível de maturidade percebido se deve 

bastante ao baixo alinhamento entre os pares com relação aos conceitos, métodos, 

ferramentas, terminologias, e que seu impacto na performance dos projetos é apenas uma de 

suas consequências.  

Como um dos resultados obtidos na pesquisa, foi identificada a cultura ainda 

incipiente sobre o tema. Além disso, o desnivelamento das práticas ficou explicitado como 

uma das barreiras a serem superadas, mas, por outro lado, ele abre a possibilidade para o 

avanço da gestão de projetos, programas e portfólio da Dimci.  

Outro resultado desta pesquisa foi a obtenção de uma clara distinção entre os 

processos de projetos, a conceituação de projetos e a abordagem das diferenças entre projetos, 

programas e portfólio. A partir deste resultado, conclui-se que, em termos terminológicos, a 

Dimci não está alinhada com a terminologia fruto da pesquisa e que existe a necessidade de 

realização do alinhamento da terminologia adotada à das bases da pesquisa, que poderia ser 

fortalecida através de cursos, palestras e, principalmente, de capacitações continuadas.  
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Algumas características que fizeram parte dos ajustes ao longo do desenvolvimento do 

trabalho também contribuem para o direcionamento da proposta apresentada, bem como das 

inferências que podem ser feitas das entrevistas. A primeira foi o trabalho de convencimento 

realizado com os respondentes sobre a importância da contribuição que eles dariam mesmo 

que sem a familiaridade com o vocabulário – visando minimizar esse risco, criou-se o mini 

dicionário no corpo do e-mail de convite ao questionário. A segunda foi a confusão que se fez 

em alguns casos entre o trabalho científico aqui desenvolvido com o trabalho diário.  

Procurou-se, através dos gargalos e das dificuldades apontadas pelos gestores de 

projetos e programas da Dimci, o ponto de partida para as ações e a estruturação do modelo 

para melhoria da maturidade. As soluções definidas se alicerçaram sob três eixos 

fundamentais para a introdução de uma forma atualmente possível de se executar na 

organização. Projetou-se, dessa forma, o cubo da maturidade, no qual são enfatizados 

aspectos relacionados ao método, ao suporte e ao tempo para a execução da estratégia de 

incremento.  

 Deve-se destacar também que o presente trabalho não nasceu de uma idealização 

inédita à luz do tema de gestão de projetos, programas e portfólio na Dimci, tampouco se 

deseja que este seja o último estudo a enfatizar esse assunto. Essa dissertação teve diversos 

impulsos para sua realização e pode ser considerada um dos desdobramentos de estudos 

internacionais, cases de artigos, discussões organizacionais e propostas de outras dissertações 

produzidas por profissionais com experiência no Inmetro/Dimci. Também é preciso lembrar 

que a pesquisa apresentada não esgota o assunto por completo. Sugere-se que este trabalho 

incentive investigações no tema, que tenham como base os seguintes exemplos: 

 

a) Estudos exploratórios sobre falhas, lições aprendidas e atividades presentes em 

projetos de P&D realizadas em institutos de ciência e tecnologia (ICTs) nacionais e 

internacionais; 

b) Estudos aplicados sobre casos de condução de planos de ações visando ao 

incremento da maturidade em gestão de projetos, programas e portfólio em 

organizações públicas e privadas. 

c) Medições e análises da percepção da maturidade de escritórios de projetos (PMOs) 

existentes em organizações públicas e privadas. 
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d) Desenvolvimento de propostas objetivando sistematizar a análise, a investigação e a 

proposição de melhorias em organizações públicas e privadas em gestão de 

projetos, programas e portfólio; 

e) Estudos comparativos de aplicação de outros modelos de maturidade em gestão de 

projetos, programas e portfólio na Dimci ou em outras diretorias do Inmetro; 

f) Aplicação do mesmo modelo de maturidade utilizado nesta pesquisa em outras UPs 

do Inmetro como forma de tornar robusto e integrado o incremento da maturidade 

em toda a organização. 

 

Este trabalho constitui-se em importante referência para futuros estudos e pesquisas 

em maturidade de projetos, programas e portfólio, principalmente no contexto de 

organizações públicas e ICTs nacionais. Entretanto, alerta-se que deve ser acompanhado das 

pesquisas que se dediquem à evolução do tema na Dimci, pois a investigação desenvolvida 

neste estudo necessita de alimentações periódicas com a finalidade de se identificar os 

avanços alcançados a partir da execução do plano de ação traçado para melhorias na 

maturidade em gestão de projetos, programa e portfólio.  

Trabalhos adicionais que incorporam a mudança em ambientes organizacionais com 

foco em gestão de projetos, programas e portfólio são necessários e muito bem-vindos para a 

expansão da moderna cultura de gestão de projetos e para o incentivo de movimentos 

empreendedores nacionais, que podem ser considerados projetos de pesquisa complementares 

a este. 
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APÊNDICE A 

 

Você foi escolhido para responder a pesquisa direcionada a gerentes de projetos da Dimci.  

 

Antes de clicar no link no final do texto deste email leia as instruções abaixo para responder a 

pesquisa:  

 

GUIA PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO  

 

1. Objetivo Geral:  

Este questionário foi desenvolvido com o objetivo de medir a maturidade em gerenciamento 

de projetos da Dimci a partir da experiência e visão dos gestores de projetos de P&D desta 

organização.  

 

2. Sobre o Questionário:  

O questionário possui nove (9) perguntas no total. Apesar da quantidade reduzida de 

perguntas, as opções requerem atenção do respondente. Portanto, antes de assinalar a(s) 

opção(ões) mais adequada(s) leia atentamente a todos os itens relativos a pergunta.  

O número mínimo e máximo de opções que podem ser marcadas está descrita entre parênteses 

no comando da pergunta.  

Caso a pergunta não possua item que corresponda à realidade, pede-se que seja marcada a 

opção que mais se aproxima do entendimento geral da realidade em questão na Dimci.  

 

3. Sobre a Pesquisa:  

Os resultados obtidos com este questionário farão parte de uma proposta de Plano de Ação 

contendo soluções para incrementar a maturidade em gerenciamento de projetos na Dimci a 

ser apresentado no final deste trabalho de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação do Inmetro 

no Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade.  

A sua participação é opcional, mas sua opinião é de fundamental importância para melhoria 

no tema gerenciamento de projetos. Ao final desta pesquisa, caso o Plano de Ação proposto 

seja aceito pela Direção da Dimci, poderão ser aplicadas ações com o objetivo de incrementar 

a maturidade em gerenciamento de projetos.  

O link para a resposta do questionário ficará ativo até o dia 14 de janeiro de 2014.  

 

4. Sobre a Ferramenta SurveyMonkey
®
:  

A ferramenta de pesquisa SurveyMonkey
®
 utilizada neste questionário permite a rolagem da 

página para se avançar nas questões, retornar às perguntas já respondidas e alterar as opções 

já marcadas.  

O respondente pode entrar no link do questionário, a qualquer momento, para atualizar suas 

respostas bastando clicar em “Prox.” no final da página para salvar o trabalho já feito e fechá-

la. No entanto, após clicar no botão “Concluído” as respostas serão automaticamente enviadas 

ao SurveyMonkey
®

.  

 

5. Direito à Confidencialidade:  

Esta pesquisa se baseia em critérios científicos e se compromete a não expor as respostas 

obtidas dos participantes de forma pessoal ou de maneira a denegrir a imagem. Não há como 

identificar individualmente as respostas obtidas. Para mais informações acesse o link referente 

à Política de Privacidade da ferramenta utilizada:  

https://pt.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/  

https://pt.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
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6. Mini Dicionário:  

Algumas expressões utilizadas podem ocasionar dúvidas quanto ao significado ou ao conceito 

empregado. Por isso, segue abaixo um Mini Dicionário com os termos usados nesta pesquisa 

de acordo com a pergunta.  

Sugere-se que não se feche esta página para que o significado das palavras seja consultado no 

momento em que houver necessidade.  

 

Ciclo de vida: “corresponde a um conjunto de fases do projeto, geralmente em ordem 

sequencial, cujos nomes e quantidades são determinados pelas necessidades de controle do 

projeto.”  

 

Comitê de governança: “corresponde ao órgão de nível estratégico formado para tratar de 

assuntos relacionados aos projetos, selecionando-os e acompanhando as ações advindas do 

seu desenvolvimento”.  

 

Competências: “corresponde a atributos pessoais e capacidades demonstrados para aplicar 

conhecimento e habilidades”  

 

Gerenciamento de benefícios: “corresponde aos resultados pretendidos dos projetos e a 

garantia do retorno do investimento à sociedade.”  

 

Gerenciamento de controle: “corresponde a capacidade de uma organização em manter o 

controle sobre iniciativas e projetos que estão em andamento.”  

 

Gerenciamento financeiro: “corresponde a gestão, administração, controle e acompanhamento 

dos investimentos realizados em projetos ao realizar periodicamente registros, análises e 

disponibilização de informações contábeis e em custos dos projetos.”  

 

Gerenciamento de recursos: “corresponde às maneiras de se administrar talentos e 

oportunidades proporcionadas com a finalidade de superar instabilidades relativas aos 

projetos.”  

 

Gerenciamento de riscos: “corresponde aos procedimentos que uma organização encontra, 

analisa e acompanha os riscos e como minimiza o impacto de ameaças e maximiza as 

oportunidades existentes.”  

 

Gerenciamento de stakeholders: “corresponde a eficiência e eficácia que a organização alinha 

e comunica suas iniciativas para as partes interessadas internamente ou externamente visando 

minimizar possíveis impactos negativos que podem ocorrer.”  

 

Governança organizacional: “corresponde, em projetos, a eficiência e eficácia que uma 

organização controla e alinha todos os seus investimentos com a estratégia global da 

empresa.”  

 

Gestão: “corresponde às atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização.”  

 

Melhoria contínua: “corresponde à atividade planejada e recorrente que visa aumentar a 

capacidade de atendimento a requisitos.”  
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Processo(s): “corresponde ao conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).”  

 

Stakeholders (ou Partes interessadas): “corresponde aos indivíduos ou entidades que assumam 

algum tipo de risco, direto ou indireto, nos projetos. São elas, além dos acionistas, os 

empregados, clientes, fornecedores, governos, entre outros.”  

 

Sucesso: “corresponde ao alcance dos objetivos finais do projeto de maneira que se atinjam 

adequadamente fatores críticos, tais como: prazo estipulado, orçamento previsto e qualidade 

requerida”.  

 

 

 

Este é o link da pesquisa:  

https://pt.surveymonkey.com/s/632ZJMY 

 

Este link está vinculado, de maneira exclusiva, a esta pesquisa e ao seu endereço de email. 

Não encaminhe esta mensagem.  

 

 

 

Agradecemos sua participação!  

 

Atenciosamente,  

 

Bruno Pimentel de Andrade  

Analista Executivo  

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)  

Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci)  

Coordenação de Projetos da Dimci (Cprod)  

(021) 2145-3519  

bpandrade@inmetro.gov.br  

www.inmetro.gov.br  

 

Atenção: Se você não quiser receber mais e-mails de nós, por favor clique no link abaixo e 

você será automaticamente removido da nossa mailing list  

https://pt.surveymonkey.com/optout.aspx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bpandrade@inmetro.gov.br
http://www.inmetro.gov.br/
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APÊNDICE B 

 

Perguntas ao Gestor de Programa da Dimci/Inmetro 

 

O guia inicial deste documento 

- As perguntas foram divididas em 5 grandes temas: Conceitos, Processos Utilizados, 

Treinamento & Desenvolvimento, Pessoas, Maturidade. 

- A parte em verde corresponde a uma pequena introdução sobre o tema tratado que julguei 

ser interessante fazer antes de entrar com a pergunta propriamente dita, que se encontra de 

roxo. 

 

 

TEMA I: CONCEITOS 

 

Pergunta 1: 

Introdução da Pergunta: As pessoas possuem diferentes ideias e conceitos sobre assuntos 

envolvendo gestão de projetos. Em sua opinião...  

Pergunta: ...O que significa gestão de projetos e qual a sua importância para Dimci/Inmetro?     

 

Pergunta 2 

Introdução da Pergunta: Projetos são diferentes de atividades da rotina, porque possuem 

prazo para começar e terminar e se dispõem ao alcance de produtos/serviços singulares. 

Portanto, no âmbito das suas atividades... 

Pergunta: ...Como é feita a diferenciação e organização da gestão dos projetos em relação à 

gestão dos processos operacionais e das outras atividades no dia a dia?   

 

Pergunta 3 

Introdução da Pergunta: A gestão de projetos é um tema que se encontra em constante 

divulgação e difusão de suas diversas aplicações. Diversas metodologias, ferramentas e 

profissionais suportam esse tema para as empresas que necessitam desse conhecimento e 

melhoria dos seus resultados em projetos. Em sua opinião...  

Pergunta: ...A Dimci/Inmetro se encontra alinhada ao atual momento vivido em gestão de 

projetos, programas e portfólio no Brasil e no mundo?  

Pergunta: ...Quais evidências comprovam sua opinião?     

 

Pergunta 4 

Introdução da Pergunta: Para se criar uma organização que priorize gestão de projetos e 

suas ferramentas é preciso entender quais aspectos ambientais são favoráveis e desfavoráveis 

à implantação de técnicas sobre o assunto. Gostaria que apontasse... 

Pergunta: ...Quais são os pontos fortes e os pontos fracos no ambiente da Dimci/Inmetro que 

favorecem ações com o objetivo de incrementar a gestão de projetos, programas e portfólio?  

 

 

 

TEMA II: PROCESSOS UTILIZADOS 

 

Pergunta 5 
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Introdução da pergunta: Métodos e ferramentas de suporte em gerenciamento de projetos 

são fundamentais para organizar os processos relativos ao ciclo de vida dos projetos de uma 

organização. Marque com um X... 

Pergunta 5a: ...O nível de conhecimento sobre cada um dos métodos e ferramentas a seguir: 

 

Tabela – Nível de conhecimento em métodos e ferramentas em gerenciamento de projetos e programas. 

Metodologia Sugerida 

Não 

Conheço 

Já ouvi 

falar 

Conheço 

apenas 

alguns 

conceitos  

Conheço 

bastante 

Aplico 

no dia a 

dia 

NBR ISO 10.006:2006 – Diretriz para a 

qualidade no gerenciamento em 

empreendimentos           

ISO 21.500:2012 – Guidance on Project 

Management           

NBR ISO 16.502:2012 - Diretrizes para 

elaboração de projetos de PD&I            

PMBOK – Project Management Book of 

Knowledge            

PRINCE2 

     
P2M - Project and Program Management 

          

Scrum (metodologia ágil de projetos)           

Outra:  

      

Pergunta: ... Qual o método organizacional utilizado atualmente na gestão de projetos, 

programas e portfólio na Dimci/Inmetro? 

 

Pergunta: ... Este método se encontra alinhado ao que se espera dos resultados finais dos 

projetos? 

 

Pergunta 6 

Introdução da Pergunta: Recursos (como por exemplo: materiais, infraestrutura, sistemas) 

são elementos fundamentais para o alcance dos objetivos nos projetos. De acordo com a 

realidade atual... 

Pergunta: ...Como são obtidos os recursos para alcançar os resultados desejados nos 

projetos?  

Pergunta: ...Quais outras maneiras de captação de recursos são necessárias para o 

desenvolvimento da Dimci/Inmetro?   

 

Pergunta 7 

Introdução da Pergunta: Algumas organizações são voltadas exclusivamente para projetos, 

enquanto outras são voltadas mais para processos. A importância e a consolidação dos 

projetos na organização dependem muitas vezes da conscientização e explicitação das 

https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&c=42823
https://www.target.com.br/pesquisa/resultado.aspx?pp=16&c=42823
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vantagens da gestão de projetos organizada e profissional por todos os colaboradores. Tendo 

em vista as atividades em projetos desempenhadas pela Dimci/Inmetro. Na sua opinião... 

Pergunta: ...Por meio de quais ações a gestão de projetos pode ser melhor difundida e 

alcançar maior conscientização na Dimci/Inmetro?   

 

Pergunta 8 

Introdução da Pergunta: A gestão de projetos é na maioria das vezes organizada em 

processos e dependente da estrutura organizacional que a empresa possui. Na sua opinião... 

Pergunta: ...Os processos organizacionais, tais como: compras de bens de consumo, 

importação de equipamentos, contratação de pessoas, prestação de contas, entre outros 

utilizados, possuem aspectos que, atualmente, dificultam ou facilitam a gestão de projetos, 

programas e portfólio?  

 

Pergunta: ...É preciso mudanças em quais pontos específicos para melhorar?    

 

 

TEMA III: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Pergunta 9 

Introdução da Pergunta: É sabido que os processos organizacionais são mantidos e 

atualizados por meio de frequentes capacitações dos profissionais envolvidos. Acerca da 

gestão de projetos... 

Pergunta: ...Quais os meios de capacitação oferecidos na organização na área, como 

treinamentos, cursos e capacitações?  

Pergunta: ...Quais ações são importantes para melhorar este aspecto?   

 

Pergunta 10 

Introdução da Pergunta: A disseminação do conhecimento é fundamental para expandir 

informação e fortalecer círculos de pessoas interessadas sobre temas dentro de uma 

organização. Atualmente... 

Pergunta: ...Quais são as ferramentas e métodos de disseminação do conhecimento em gestão 

de projetos para melhorar continuamente suas atividades na área?   

 

 

 

TEMA IV: PESSOAS 

 

Pergunta 11 

Introdução da Pergunta: Escolher um profissional capaz de se responsabilizar por 

resultados e realizar entregas aceitáveis em projetos é uma decisão que envolve uma série de 

fatores. Atualmente... 

Pergunta: ...Como se dá indicação e a escolha de um gerente de projetos no seu programa?  

Pergunta: ...Como este gerente de projetos escolhe os responsáveis por qualidade, tempo, 

escopo, entre outras áreas no projeto?   

 

Pergunta 12 

Introdução da Pergunta: Motivar pessoas e entender seus anseios é um desafio gerencial 

constante no mundo organizacional. Em sua opinião... 
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Pergunta: ...Como os gerentes de projetos incluídos em seu programa aceitam a 

responsabilidade de comandar um projeto?  

Pergunta: ...São necessários incentivos específicos para que se aceite a função de gestor de 

projetos?    

 

Pergunta 13 

Introdução da Pergunta: Cada pessoa possui um perfil diferente para lidar com mudanças. 

Algumas pessoas são fechadas e avessas ao novo; assim como podem ser abertas a 

mudanças, a assunção de riscos e a mudanças de tarefas. Em sua opinião... 

Pergunta: ...Quais são os fatores considerados pelos gerentes de projetos no momento da 

introdução de um novo processo organizacional ou de uma nova tarefa na Dimci/Inmetro?   

 

Pergunta 14 

Introdução da Pergunta: A Dimci/Inmetro possui o processo organizacional de avaliação 

anual dos servidores. No entanto não se sabe como ela influencia no desenvolvimento dos 

projetos. Em sua opinião... 

Pergunta: ...Qual o impacto que a avaliação periódica de desempenho acarreta às funções do 

gestor de projetos, programas ou portfólio?  

Pergunta: ...De que forma a utilização desta ferramenta pode ser (ou vem sendo) utilizada 

para melhorar a gestão de projetos?    

 

 

TEMA V: MATURIDADE 

 

Pergunta 15 

Introdução da Pergunta: A Dimci/Inmetro lida formalmente com atividades relativas a 

projetos há mais de uma década. Neste período de tempo, as exigências internas e externas 

mudaram acompanhando requisitos mais refinados e um profissionalismo maior nessa área. 

Em sua opinião... 

Pergunta: ...A Dimci/Inmetro evoluiu numa proporção maior ou menor do que se esperava 

em relação a maturidade na gestão de projetos, programas e portfólio?    

Pergunta: ...Ainda há espaço para incrementar que áreas prioritárias?       

 

Pergunta 16 

Introdução da Pergunta: O patrocínio da Alta Direção é fundamental para a 

implementação de muitos processos e projetos em uma organização. Para a contínua 

melhoria na maturidade em gestão de projetos a compreensão do cenário pela Alta Direção é 

ainda mais importante para a condução das ações em busca de incrementos na maturidade. 

Em sua opinião... 

Pergunta: ...A Alta Direção da Dimci/Inmetro reconhece o que deve ser feito para elevar a 

maturidade na gestão de projetos na Dimci/Inmetro?  

Pergunta: ...Qual a solução para melhorar esse aspecto?     
 

 
 
 
 
 



187 

 

     

8
0 

 

APÊNDICE C 

 

CONTROLE DE MUDANÇAS DO PRÉ-TESTE  

DOCUMENTO: QUESTIONÁRIO 

Número do Voluntário: 

Data de aplicação do Pré-Teste: 

Hora de início:    Hora de término: 

 

Sugestões feitas durante a aplicação: 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas, erros e omissões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos positivos que devem ser mantidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria para a metodologia aplicada ou formato do documento: 
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APÊNDICE D 

 

RELATÓRIO FINAL SOBRE O PRÉ-TESTE   

DOCUMENTO: Análise do Pré-Teste questionário com gerentes de projetos 

DATA: 12.12.2013 

DEBATE DESTE RELATÓRIO COM O ORIENTADOR: 14 h às 15 h 

 

Sugestões feitas durante a aplicação  

- O voluntário 01 achou a primeira pergunta longa e sugeriu que fosse repensada a quantidade 

de opções, porém gostou da sua inclusão no início do questionário porque o respondente 

dificilmente se distrairá na fase inicial de resposta. 

- O voluntário 02 disse que a primeira pergunta está difícil porque são muitas opções e que o 

respondente encontra muitas áreas do conhecimento (gestão da alta direção, processos de 

trabalho e capacitação) numa questão só. Sugere que se fragmente a primeira questão em 

outras três de acordo com essas áreas do conhecimento citadas. 

- O voluntário 03 imprimiu o email com Guia para facilitar, mas não sabia se era a melhor 

coisa a se fazer. Gostaria que tivesse alguma orientação quanto a impressão. 

- O voluntário 03 disse que a questão 1 é muito cansativa do jeito que está podendo ocasionar 

saída antecipada do respondente.  

- O voluntário 03 não gostou de 2 colunas para opções em algumas perguntas. 

- O voluntário 04 pediu para que fosse revisto o termo “organização” porque parece dar a 

entender que é Inmetro, e não Dimci. 

- O voluntário 04 pediu para que fosse revisto o termo “alta direção” porque não parece dar a 

entender que é a Diretoria da Dimci. 

- O voluntário 05 disse que não compreendeu na questão 1 a opção que começa “a 

organização possui parâmetros de sucesso inadequados...”, perguntando o que seria 

parâmetros de sucesso inadequados e pediu para refazer a frase. 

- O voluntário 05 pediu para que na questão 1 a opção que começa com “as práticas são 

determinadas...” tivesse o termo final trocado para “provimento das condições é variável” 

- O voluntário 05 verificou na questão 5 o termo “definição central” e “comitê de governança” 

pode ser alterado para algum termo mais usado na Dimci, como “diretrizes estruturadas” ou 

mesmo suprimido das frases. 
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- O voluntário 06 achou que a redação está com o nível de vocabulário diferente do que lida 

no dia a dia, mas que com um pouco de compreensão é capaz de respondê-las. Sugeriu que o 

vocabulário seja revisto em algumas das opções para torná-lo menos cansativo. 

- O voluntário 06 disse que era para rever todas as opções que tem o “termo melhoria 

contínua” porque é um chavão dentro da organização e as pessoas tendem a marcar frases que 

tenham esse termo por se identificarem mais. 

 

Dúvidas, erros e omissões 

- O voluntário 01 verificou ser de difícil compreensão a frase na questão 01 que começa com 

“o sucesso é baseado...”. 

- O voluntário 01 verificou erro na frase da questão 3 que começa com “Não possuir 

monitorado...” 

- O voluntário 01 verificou dupla grafia da palavra “corresponde” na pergunta 05 do Mini 

Dicionário no Guia enviado no corpo do email.  

- O voluntário 02 verificou que falta a palavra “por” no final da pergunta da questão 1 

- O voluntário 02 pediu para melhorar a redação da opção da questão 1 que inicia por “ter o 

processo...” 

- O voluntário 03 estranhou a frase da questão 3 que começa com “Não possuir monitorado...” 

- O voluntário 04 verificou que pode ser trocado no Guia o termo “É importante” para “É 

obrigatório” 

- O voluntário 04 verificou que duas opções na questão 1 estão muito parecidas e não tem 

como diferenciá-las: “existem evidências...” e “há sistema de indicadores” 

- O voluntário 04 verificou que na questão 1 é melhor trocar a palavra “apreendidos” por 

“incorporados” na opção que inicia com “Ter os conceitos de gerenciamento...” 

- O voluntário 04 verificou que na questão 7 a opção que inicia por “ter uma organização...” é 

parecida com a frase que inicia por “ter recursos capazes...” 

- O voluntário 05 estranhou na questão 8 o termo “diferenciados” e pediu para que fosse 

torçado por “diferentes”. 

- O voluntário 05 disse que na questão 3 estão muito parecida as ideias nas redações das 

opções que começam por “não possuir monitorado...” com “ter pouco ou nenhum...” 

- O voluntário 05 verificou que na questão 4 pode ser retirado o termo “em termos de 

comprometimento” na opção que inicia com “Ocasionar...” 
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- O voluntário 06 verificou ser de difícil compreensão a frase na questão 01 que começa com 

“o sucesso é baseado...”. 

 

Pontos positivos que devem ser mantidos 

- O voluntário 01 considerou o guia com o Mini Dicionário útil ao respondente. 

- O voluntário 01 identificou-se com o objetivo da pesquisa e achou o texto e as propostas de 

trabalho bastantes claras.  

- O voluntário 02 disse que é bom manter o Mini Dicionário porque em 2 perguntas foi 

necessário usá-lo e os respondentes sentem-se mais confortáveis com o significado das 

palavras ao alcance. 

- O voluntário 03 gostou de poder consultar o significado de “gerenciamento de riscos” e 

“gerenciamento de benefícios” e deve mantê-los de alguma forma. 

- O voluntário 05 acha que não tanto rebuscamento na redação das frases, e que elas estão 

numa linguagem bem acessível.  

- O voluntário 06 acredita que esse formato é um bom meio para alcançar os objetivos do 

trabalho e não tentaria outra estratégia diferente. 

 

Oportunidades de melhoria para a metodologia aplicada ou formato do documento 

- O voluntário 01 acredita que as opções podem ficar mais sintéticas para facilitar e que a 

questão 1 poderia ficar menos cansativa, pois ele passou 20 minutos para ler, reler e respondê-

la. 

- O voluntário 01 achou que as opções são aplicáveis na maioria dos casos e que fosse feitas 

opções com redações mais diferenciadas. 

- O voluntário 02 acredita que é possível criar um distanciamento maior nas opções ou fazê-

las por seleção de escala de 0 a 5, em vez de múltipla opção. 

- O voluntário 02 pediu para alertar no Guia que as respostas devem ser de acordo com a 

realidade vivida pelo respondente, e não pelo desejo do respondente. 

- O voluntário 03 disse que poderia colocar o significado do Mini Dicionário nas próprias 

perguntas, portanto, eliminaria o Mini Dicionário e as perguntas ficariam mais claras para o 

respondente. 

- O voluntário 03 acredita que o conceito de nível tem que estar muito claro no momento de 

se fazer a apuração das respostas porque esse é um fator chave para propor melhorias para a 

Direção da Dimci. 
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- O voluntário 04 deu como sugestão dizer no termo de confidencialidade que não tem como 

identificar o respondente, porque alguns podem ter medo de responder o que realmente 

acham. 

- O voluntário 05 disse que a questão 1 poderia ser tirada frases que não exprimem totalmente 

cenários possíveis ou deixam dúvidas 

- O voluntário 05 pediu para indicar no Guia que uma vez clicado concluído não tem como 

voltar atrás, pois algumas pessoas gostam de responder questionários aos poucos. 

- O voluntário 05 disse que as questões 2, 3, 4 e 5 estão no tamanho mais adequado. 

- O voluntário 06 pediu para rever a ferramenta SurveyMonkey alguma opção de deixar o 

significado das palavras destacadas na própria tela. 
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APÊNDICE E 

 

1. Como a Dimci pode ser melhor caracterizada em gerenciamento de projetos:  

(atenção: mínimo 2 marcações e máximo 6 marcações) 

 

Os processos são devidamente gerenciados proativamente e os padrões de trabalho podem ser 

ajustados a circunstâncias especificas de acordo com diretrizes. 

 

O sucesso é baseado mais em habilidades e competências de pessoas chaves do que nas 

capacidades internas de organizar e conhecimento e aprender com projetos passados. 

 

A atitude e apoio dado às pessoas para identificar processos e melhorá-los a fim de eliminar 

possíveis fraquezas é ponto chave do gerenciamento de projetos. 

 

O conhecimento existente na organização a partir do desempenho passado é capaz de prover 

atitudes que minimizem potenciais causas de problemas e de variações de desempenho que 

são trabalhadas para melhoria em projetos futuros. 

 

Há falta de integração do gerenciamento de riscos; experiência limitada em gestão da 

mudança; e estratégia não parametrizada da comunicação. 

 

A organização está sempre atenta na otimização de processos devidamente definidos de 

acordo com as necessidades dos negócios e fatores ambientais externos 

 

O status dos projetos e as entregas são visíveis para a gestão por pontos definidos previamente 

em planejamento que marcam etapas do projeto. 

 

Há sistema de indicadores de gestão de projetos coletados por contribuição de toda a 

organização que facilita a gestão dos projetos e indica as restrições dos projetos. 

 

Há como demonstrar o conhecimento básico em práticas que foram estabelecidas e os 

processos em gerenciamento de projetos estão em desenvolvimento na organização. 

 

As práticas são determinadas por preferências individuais e o desempenho é variável. 

 

A Alta Direção sempre é proativa em procurar meios de inovação fora da organização para o 

alcance dos objetivos dos projetos. 

 

Há pessoas chaves que possuem capacitação em gerenciamento de projetos e que já 

demonstraram - ou possuem capacidade de demonstrar - bons resultados em projetos. 

 

Ter o processo de gerenciamento de projetos estabelecido em grupos de processo com 

consistência e entregas por toda a organização. 

 

A organização demonstra comprometimento com o gerenciamento de projetos através de 

processos definidos e de técnicas quantitativas e métricas de controle. 

 

A organização antecipa futuras demandas e organiza as demandas como forma de entregar os 

produtos necessários aos desafios encontrados. 



193 

 

     

8
0 

 

 

Existem evidências do desempenho de projetos atingirem os objetivos da qualidade, que são 

utilizados como critérios de gestão bem definidos. 

 

A gestão e os processos técnicos necessários em gerenciamento de projetos estão 

documentados, padronizados e integrados entre os outros processos da organização. 

 

A organização demonstra possuir alinhamento aos objetivos organizacionais com planos 

integrados e benefícios sociais bem definidos e perseguidos ao longo dos projetos. 

 

Não existe ou existem poucas documentações de suporte, além de terminologias e padrões 

não serem conhecidos e interpretados da mesma maneira pelas pessoas. 

 

A organização possui parâmetros de sucesso inadequados, bem como responsabilidades não 

definidas e ambiguidades de papeis. 

 

Os processos em gerenciamento de projetos não são usualmente documentados. 

 

A Alta Direção é vista como um exemplo e é capaz de prover as necessidades para melhoria 

do desempenho. 

 

Ter estabelecido programa formal de treinamento e desenvolvimento das habilidades e 

conhecimento em gestão de projetos com o patrocínio da Alta Direção. 

 

Não existe ou existem poucas descrições de processos. 

 

 

2. A Dimci possui um gerenciamento de controle em projetos melhor caracterizado por: 

(atenção: mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Ter os conceitos de gerenciamento de controle apreendidos na organização e haver somente 

experiência de controle em nível localizado. 

 

Possuir somente algumas pessoas chaves gerenciando projetos importantes. 

 

Possuir, juntamente com o ambiente de projeto, o foco na melhoria da entrega e desempenho 

dos projetos. 

 

Ter no gerenciamento de controle uma ferramenta fundamental para a mudança e as entregas 

dos projetos. 

 

Possuir projetos conduzidos e gerenciados mais de acordo com preferências individuais. 

 

Ter adequado gerenciamento de controle dos projetos capaz de impactar diretamente nos 

objetivos e desafios enfrentados pela organização. 

 

Ter uma organização definida para a abordagem do ciclo de vida do projeto. 

 

Ter controle aplicado em todos os projetos por equipes de suporte capazes de fornecer as 

entregas e apoio necessário. 
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Haver evidências de incremento contínuo do processo de gerenciamento de controle que são 

otimizados com a estratégia global. 

 

Ter o uso da terminologia em gerenciamento de controle por alguns membros da organização, 

mas não haver consistência e, possivelmente, falta de entendimento por todos os stakeholders 

dos controles utilizados. 

 

 

3. A Dimci possui o gerenciamento financeiro de projetos melhor caracterizado por:  

(atenção: mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Ter uma organização apta a priorizar oportunidades relacionadas a avaliação de oportunidades 

e recursos que possui. 

 

Ter o estabelecimento de padrões para o gerenciamento financeiro durante o ciclo de vida de 

projetos. 

 

Ter os planejamentos dos projetos produzidos de maneiras diversas e haver constatações de 

melhorias quando o controle financeiro é racional. 

 

Há técnicas em custos que são utilizadas e revisão contínua dos custos dos projetos 

observados de acordo os objetivos organizacionais. 

 

Ter pouco ou nenhum controle do aspecto financeiro. 

 

Ter o gerenciamento financeiro totalmente integrado com o orçamento da organização, 

havendo evidências de contínua melhoria da gestão financeira. 

 

Não possuir monitorado ou total controle do custo dos projetos. 

 

Possuir responsabilidades e regras inconsistentes diante das linhas de comunicação 

estabelecidas. 

 

Ter a governança organizacional definida e aplicada consistentemente por todos os projetos 

com os tomadores de decisão estruturados de acordo com a governança organizacional. 

 

Ter alguma governança informal, mas com parâmetros que não contam com definição central. 

 

Possuir os orçamentos gerenciados efetivamente e o desempenho do projeto comparado com 

os custos necessários. 

 

Existir uma grande lacuna na prestação de contas e monitoramento financeiro dos projetos. 

 

Possuir gerentes de projetos monitorando custos de acordo com as diretrizes e procedimentos 

estabelecidos. 

 

Possuir responsabilidades que são organizadas e firmadas através de regras claras. 
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4. A Dimci possui o gerenciamento de riscos melhor caracterizado por:  

(atenção: mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Ter o gerenciamento de riscos funcionando com efetividade e demonstrando agregar valor ao 

gerenciamento dos projetos. 

 

Possuir evidências de riscos documentados, mas poucas ações são tomadas para eliminá-los. 

 

Ter o gerenciamento de riscos baseado e centralizado em processos definidos em consonância 

com a política de gerenciamento de riscos definida pela organização. 

 

Possuir utilização constantemente das ferramentas de risco e aplicação consciente das técnicas 

relativas a riscos em projetos. 

 

Ter o gerenciamento de riscos reconhecido e usado em projetos, mas é gerenciado de maneira 

inconsistente. 

 

Ter o gerenciamento de riscos assegurado através da cultura da organização e haver ambiente 

para suporte dos tomadores de decisões. 

 

Haver evidências de contínua melhoria em gerenciamento de riscos. 

 

Haver evidências de oportunidade e integração do gerenciamento de riscos na gestão. 

 

Ter um grau mínimo de evidências de gerenciamento de riscos usados para benefícios em 

projetos. 

 

Ocasionar resultados diferentes em termos de comprometimento e efetividade de acordo com 

o projeto. 

 

 

5. A Dimci possui uma governança organizacional em projetos caracterizada por: 

(atenção: mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Ter alguma governança informal, mas com parâmetros que não contam com definição central. 

 

Possuir responsabilidades e regras inconsistentes diante das linhas de comunicação 

estabelecidas. 

 

Ter iniciativas de tomar forma da governança organizacional, mas os controles são dispersos e 

não há estratégia clara de controle. 

 

Haver evidências de contínua melhoria em governança organizacional alinhada com o 

planejamento estratégico. 

 

Ter a governança organizacional definida e aplicada consistentemente por todos os projetos 

com os tomadores de decisão estruturados de acordo com a governança organizacional. 

 

Haver uma sequência clara e disseminada dos passos para tomada de decisão e das 

prioridades requeridas nos projetos. 
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Ter um claro alinhamento dos projetos e a integração entre os processos adotados ao comitê 

de governança organizacional, que prezam pela transparência e definição formal. 

 

Possuir responsabilidades que são organizadas e firmadas através de regras claras. 

 

Possuir arranjos de governança como a chave para o controle organizacional com 

demonstração clara do comitê de governança do impacto dos projetos ao negócio. 

 

Não possuir responsabilidades e regras formalmente definidas. 

 

 

6. A Dimci possui o gerenciamento de stakeholders (partes interessadas) melhor 

caracterizada por: (atenção: mínimo 1 marcação e máximo 2 marcações): 

 

Ter em alguns projetos a comunicação com stakeholders, mas é mais dependente da iniciativa 

do gerente de projeto do que de uma estrutura organizada e definida para esse aspecto. 

 

Ter técnicas sofisticadas e utilizadas para analisar e engajar stakeholders efetivamente com a 

comunicação fornecendo suporte necessário para agregar valor ao sistema gerenciado. 

 

Ter comunicações otimizadas a partir do conhecimento sobre os stakeholders, assim como são 

fontes para melhoria dos objetivos pretendidos pelos projetos. 

 

Ter a comunicação e o engajamento de stakeholders raramente utilizados como ferramenta na 

gestão de projetos. 

 

Ter em todos ou na maioria dos projetos uma gestão centrada e consistente para o 

engajamento e comunicação com stakeholders. 

 

 

7. A Dimci possui o gerenciamento de recursos melhor caracterizado por:  

(atenção: mínimo 1 marcação e máximo 2 marcações): 

 

Ter algum reconhecimento que a organização gerencia recursos eficientemente para ocasionar 

o sucesso dos projetos, mas haver pouca evidência de recursos para aquisição, planejamento 

ou gerenciamento desta área. 

 

Ter recursos capazes de serem desenvolvidos e gerenciados na organização e haver uma 

abordagem para aquisição, planejamento e gerenciamento dos recursos dos projetos em 

desenvolvimento. 

 

Ter uma organização que define e adota uma lista de procedimentos e gerenciamento de 

processos para aquisição, planejamento e gerenciamento dos recursos necessários aos 

projetos. 

 

Ter o gerenciamento de recursos considerado ponto estratégico na organização com 

evidências da plena capacidade do gerenciamento de recursos por meio do planejamento que 

serve às necessidades dos projetos. 
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Ter recursos que são claramente desenvolvidos e otimizados com evidências do equilíbrio e 

da efetividade de uso de recursos nos projetos, além da contínua melhoria em gerenciamento 

de recursos. 

 

 

8. A Dimci possui o gerenciamento de benefícios melhor caracterizado por: (atenção: 

mínimo 1 marcação e máximo 2 marcações): 

 

Ter algum reconhecimento de que os conceitos dos benefícios dos projetos são diferenciados 

do resultado dos projetos. 

 

Ter benefícios reconhecidos como elementos constantes nos projetos, podendo ainda existir 

alguma documentação remetendo-se a responsabilidade por benefícios particulares e seu 

alcance, mas não são perseguidos com consistência. 

 

Ter um gerenciamento centralizado e consistente com definição e rastreamento da realização 

de benefícios dos resultados do projeto.  

 

Ter benefícios firmados por meio do gerenciamento do projeto e haver foco na entrega de 

desempenho dos resultados do projeto. 

 

Ter benefícios advindos de projetos considerados chaves para o desenvolvimento da estratégia 

organizacional, bem como a adoção de métricas de desempenho dos benefícios alinhadas ao 

negócio. 
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APÊNDICE F 

 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES DE PROJETOS 

 

 

1. A Dimci pode ser mais bem caracterizada em gerenciamento de projetos por (atenção: 

mínimo 1 marcações e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1) Ter sucesso em projetos baseado mais em habilidades e competências de pessoas 

chaves do que nas capacidades internas de organizar o conhecimento e aprender com projetos 

passados. 

  

Nível 1 (2): Ter práticas determinadas por preferências individuais e desempenho variável ao 

longo dos projetos 

 

Nível 2 (1): Possuir parâmetros de prazo, custo e escopo não realista, bem como indefinição 

nas responsabilidades e ambiguidades de papeis. 

 

Nível 2 (2): Ter falta de integração nos processos relativos ao gerenciamento de projetos, 

experiência limitada em gestão da mudança e estratégia não parametrizada da comunicação. 

 

Nível 3 (1): Ter como ponto chave do gerenciamento de projetos um sistema de suporte dado 

às pessoas para identificar processos e melhorá-los a fim de eliminar possíveis fraquezas. 

 

Nível 3 (2) Ter processos devidamente gerenciados proativamente e padrões de trabalho que 

podem ser ajustados a circunstâncias especificas de acordo com diretrizes  

 

Nível 4 (1): Haver um sistema de indicadores direcionado ao gerenciamento de projetos 

coletados por contribuição de toda a Dimci que facilita a gestão dos projetos e indica as 

restrições existentes. 

 

Nível 4 (2): Ter a gestão de projetos realizada através de diretrizes para que haja 

propositalmente adaptação em iniciativas particulares sem perda de qualidade global. 

 

Nível 5 (1): Se antecipar a futuras demandas e organização de ações inovadoras como forma 

de entregar os produtos necessários aos desafios encontrados. 

 

Nível 5 (2): Possuir alinhamento aos objetivos organizacionais com planos integrados, 

objetivos finais bem definidos e perseguidos ao longo dos projetos. 

 

2. A Dimci possui a difusão do conhecimento em gerenciamento de projetos melhor 

caracterizada por (atenção: mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1): Não existir ou existirem poucas documentações de suporte, além das 

terminologias e padrões não serem conhecidos e interpretados da mesma maneira pelas 

pessoas. 

 

Nível 1 (2): Ter o conhecimento em projetos não usualmente documentado e haver poucas 

descrições de processos facilitadores do gerenciamento de projetos. 
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Nível 2 (1): Ter como demonstrar algum conhecimento básico por meio de práticas em 

projetos e haver processos de gerenciamento de projetos em fase de desenvolvimento. 

 

Nível 2 (2): Ter pessoas que possuem capacitação em gerenciamento de projetos e que já 

demonstraram ou possuem capacidade de demonstrar bons resultados em projetos. 

 

Nível 3 (1): Ter a gestão e os processos técnicos necessários a eficiente difusão do 

conhecimento documentado, padronizado e integrado entre os outros processos da Dimci. 

 

Nível 3 (2): Ter evidências de bom desempenho em projetos e suficiência no conhecimento 

aplicado ao se atingir os objetivos preestabelecidos. 

 

Nível 4 (1): Ter estabelecido programa formal de treinamento e desenvolvimento das 

habilidades e conhecimento em gestão de projetos com o patrocínio da Direção da Dimci. 

 

Nível 4 (2): Ter como demonstrar no gerenciamento de projetos o conhecimento adquirido ao 

longo do tempo através de processos definidos, de técnicas quantitativas e de aplicação de 

métricas de sucesso. 

 

Nível 5 (1): Prover conhecimentos que minimizem potenciais causas de problemas e de 

variações de desempenho que são trabalhadas para melhoria em projetos futuros a partir da 

capacidade de aprender com o desempenho passado. 

 

Nível 5 (2): Ter uma estrutura focada na otimização de processos devidamente definidos de 

acordo com as necessidades dos negócios e fatores ambientais externos capazes de prover as 

necessidades para melhoria do desempenho e conhecimento existentes. 

 

 

3. A Dimci possui um gerenciamento de controle em projetos melhor caracterizado por 

(mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1): Ter o uso da terminologia em gerenciamento de controle por alguns membros da 

organização, mas não haver consistência e, possivelmente, falta de entendimento por todos os 

stakeholders dos controles utilizados.  

 

Nível 1 (2): Possuir projetos conduzidos e gerenciados mais de acordo com preferências 

individuais. 

 

Nível 2 (1): Ter os conceitos de gerenciamento de controle apreendidos na organização e 

haver somente experiência de controle em nível localizado.  

 

Nível 2 (2): Possuir somente algumas pessoas chaves gerenciando projetos importantes. 

 

Nível 3 (1): Ter uma organização definida para a abordagem do ciclo de vida do projeto. 

 

Nível 3 (2): Ter controle aplicado em todos os projetos por equipes de suporte capazes de 

fornecer as entregas e apoio necessário. 

 

Nível 4 (1): Ter no gerenciamento de controle uma ferramenta fundamental para a mudança e 

as entregas dos projetos.  
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Nível 4 (2): Possuir, juntamente com o ambiente de projeto, o foco na melhoria da entrega e 

desempenho dos projetos. 

 

Nível 5 (1): Ter adequado gerenciamento de controle dos projetos capaz de impactar 

diretamente nos objetivos e desafios enfrentados pela organização.  

 

Nível 5 (2): Haver evidências de incremento contínuo do processo de gerenciamento de 

controle que são otimizados com a estratégia global. 

 

 

4. A Dimci possui o gerenciamento financeiro de projetos melhor caracterizado por 

(mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1): Ter pouco ou nenhum controle do aspecto financeiro.  

 

Nível 1 (2): Existir uma grande lacuna na prestação de contas e monitoramento financeiro dos 

projetos. 

 

Nível 2 (1): Ter os planejamentos dos projetos produzidos de maneiras diversas e haver 

constatações de melhorias quando o controle financeiro é racional.  

 

Nível 2 (2): Não possuir monitorado ou total controle do custo dos projetos.  

 

Nível 3 (1): Ter o estabelecimento de padrões para o gerenciamento financeiro durante o ciclo 

de vida de projetos.  

 

Nível 3 (2): Possuir gerentes de projetos monitorando custos de acordo com as diretrizes e 

procedimentos estabelecidos. 

 

Nível 4 (1): Ter uma organização apta a priorizar oportunidades relacionadas a avaliação de 

oportunidades e recursos que possui.  

 

Nível 4 (2): Possuir os orçamentos gerenciados efetivamente e o desempenho do projeto 

comparado com os custos necessários. 

 

Nível 5 (1): Ter o gerenciamento financeiro totalmente integrado com o orçamento da 

organização, havendo evidências de contínua melhoria da gestão financeira.  

 

Nível 5 (2): Há técnicas em custos que são utilizadas e os revisão continuamente dos custos 

dos projetos observados de acordo os objetivos organizacionais.  

 

 

5. A Dimci possui o gerenciamento de riscos melhor caracterizado por (mínimo 1 

marcação e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1): Ter um grau mínimo de evidências de gerenciamento de riscos usados para 

benefícios em projetos.  
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Nível 1 (2): Possuir evidências de riscos documentados, mas poucas ações são tomadas para 

eliminá-los. 

 

Nível 2 (1): Ter o gerenciamento de riscos reconhecido e usado em projetos, mas é gerenciado 

de maneira inconsistente. 

 

Nível 2 (2): Ocasionar resultados diferentes em termos de comprometimento e efetividade de 

acordo com o projeto. 

 

Nível 3 (1): Ter o gerenciamento de riscos baseado e centralizado em processos definidos em 

consonância com a política de gerenciamento de riscos definida pela organização.  

 

Nível 3 (2): Possuir utilização constantemente das ferramentas de risco e aplicação consciente 

das técnicas relativas a riscos em projetos. 

 

Nível 4 (1): Ter o gerenciamento de riscos funcionando com efetividade e demonstrando 

agregar valor ao gerenciamento dos projetos.  

 

Nível 4 (2): Haver evidências de oportunidade e integração do gerenciamento de riscos na 

gestão. 

 

Nível 5 (1): Ter o gerenciamento de riscos assegurado através da cultura da organização e 

haver ambiente para suporte dos tomadores de decisões.  

 

Nível 5 (2): Haver evidências de contínua melhoria em gerenciamento de riscos. 

 

 

6. A Dimci possui uma governança organizacional em projetos caracterizada por 

(mínimo 1 marcação e máximo 3 marcações): 

 

Nível 1 (1): Ter alguma governança informal, mas com parâmetros que não contam com 

definição central.  

 

Nível 1 (2): Não possuir responsabilidades e regras formalmente definidas. 

 

Nível 2 (1): Ter iniciativas de tomar forma da governança organizacional, mas os controles 

são dispersos e não há estratégia clara de controle.  

 

Nível 2 (2): Possuir responsabilidades e regras inconsistentes diante das linhas de 

comunicação estabelecidas. 

 

Nível 3 (1): Ter a governança organizacional definida e aplicada consistentemente por todos 

os projetos com os tomadores de decisão estruturados de acordo com a governança 

organizacional. 

 

Nível 3 (2): Haver uma sequência clara e disseminada dos passos para tomada de decisão e 

das prioridades requeridas nos projetos. 

 

Nível 4 (1): Ter um claro alinhamento dos projetos e a integração entre os processos adotados 

ao comitê de governança organizacional, que prezam pela transparência e definição formal.  



202 

 

     

8
0 

 

 

Nível 4 (2): Possuir responsabilidades são organizadas e firmadas através de regras claras. 

 

Nível 5 (1): Possuir arranjos de governança como a chave para o controle organizacional com 

demonstração clara do comitê de governança do impacto dos projetos ao negócio.  

 

Nível 5 (2): Haver evidências de contínua melhoria em governança organizacional alinhada 

com o planejamento estratégico. 

 

 

7. A Dimci possui o gerenciamento de stakeholders (partes interessadas) melhor 

caracterizada por (mínimo 1 marcação e máximo 2 marcações): 

 

Nível 1: Ter a comunicação e o engajamento de stakeholders raramente utilizados como 

ferramenta na gestão de projetos. 

 

Nível 2: Ter em alguns projetos a comunicação com stakeholders, mas é mais dependente da 

iniciativa do gerente de projeto do que de uma estrutura organizada e definida para esse 

aspecto. 

 

Nível 3: Ter em todos ou na maioria dos projetos uma gestão centrada e consistente para o 

engajamento e comunicação com stakeholders. 

 

Nível 4: Ter técnicas sofisticadas e utilizadas para analisar e engajar stakeholders 

efetivamente com a comunicação fornecendo suporte necessário para agregar valor ao sistema 

gerenciado. 

 

Nível 5: Ter comunicações otimizadas a partir do conhecimento sobre os stakeholders, assim 

como são fontes para melhoria dos objetivos pretendidos pelos projetos. 

 

 

8. A Dimci possui o gerenciamento de recursos melhor caracterizado por (mínimo 1 

marcação e máximo 2 marcações): 

 

Nível 1: Ter algum reconhecimento que a organização gerencia recursos eficientemente para 

ocasionar o sucesso dos projetos, mas haver pouca evidência de recursos para aquisição, 

planejamento ou gerenciamento desta área. 

 

Nível 2: Ter recursos capazes de serem desenvolvidos e gerenciados na organização e haver 

uma abordagem para aquisição, planejamento e gerenciamento dos recursos dos projetos em 

desenvolvimento. 

 

Nível 3: Ter uma organização que define e adota uma lista de procedimentos e gerenciamento 

de processos para aquisição, planejamento e gerenciamento dos recursos necessários aos 

projetos. 

 

Nível 4: Ter o gerenciamento de recursos considerado ponto estratégico na organização com 

evidências da plena capacidade do gerenciamento de recursos por meio do planejamento que 

serve às necessidades dos projetos. 
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Nível 5: Ter recursos que são claramente desenvolvidos e otimizados com evidências do 

equilíbrio e da efetividade de uso de recursos nos projetos, além da contínua melhoria em 

gerenciamento de recursos. 

 

 

9. A Dimci possui o gerenciamento de benefícios melhor caracterizado por (mínimo 1 

marcação e máximo 2 marcações): 

 

Nível 1: Ter algum reconhecimento de que os conceitos dos benefícios dos projetos são 

diferenciados do resultado dos projetos. 

 

Nível 2: Ter benefícios reconhecidos como elementos constantes nos projetos, podendo ainda 

existir alguma documentação remetendo-se a responsabilidade por benefícios particulares e 

seu alcance, mas não são perseguidos com consistência. 

 

Nível 3: Ter um gerenciamento centralizado e consistente com definição e rastreamento da 

realização de benefícios dos resultados do projeto. 

 

Nível 4: Ter benefícios firmados por meio do gerenciamento do projeto e haver foco na 

entrega de desempenho dos resultados do projeto. 

 

Nível 5: Ter benefícios advindos de projetos considerados chaves para o desenvolvimento da 

estratégia organizacional, bem como a adoção de métricas de desempenho dos benefícios 

alinhadas ao negócio.  

 

 


