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Essa foi a principal conclusão quando foram apurados os resultados da última
edição da pesquisa realizada por Darci Prado e Russell Archibald. Conduzida nos últi-
mos meses de 2008 pela internet, a tradicional pesquisa buscou avaliar a maturidade
em gerenciamento de projetos no Brasil e, desta vez, contou com 310 participantes das
mais diversas organizações. Os resultados completos em breve estarão disponíveis no
site www.maturityresearch.com.

Os dados coletados mostraram que, em 2008, a ma-
turidade média das organizações brasileiras participantes
foi 2,66, medida pelo modelo Prado-MMGP, em uma
escala de 1 a 5. Isso representa um expressivo crescimento
quando comparado com anos anteriores, conforme mostra
a Figura 1.

Conforme a Figura 2, podemos interpretar essa evolu-
ção como decorrida da migração de organizações do Nível
I para o Nível 2, e do Nível 2 para o Nível 3. O resultado
conjugado foi uma diminuição da presença no Nível I
e um aumento no Nível 3. Pela importância do Nível 3,
podemos afirmar que foi um movimento muito expressivo
e digno de comemoração.

Certamente é conseqüência do enorme esforço que
se observa no Brasil com relação a gerenciamento de
projetos. Basta olhar a quantidade de cursos disponíveis,
as revistas e os eventos, como congressos, etc., que vêm
sendo realizados aqui e que estão atraindo a atenção do

mundo para cá. Tudo isso está motivando as organizações
brasileiras a olharem o assunto com mais seriedade.

Os dados da Figura 2 para 2008 devem ser entendi-
dos de acordo com a descrição dos Níveis de Maturidade
do modelo Prado-MMGP:

Nível 1:9%- Ainda não iniciaram a evolução (ad hoc).
Nível 2: 45% - Investiram em conhecimentos.
Nível 3: 36% - Implantaram processos, métodos, estru-

turas e sistemas padronizados.
Nível 4: 8% - Dominam o processo.
Nível 5: 2% - Atingiram o nível otimizado.
Esses dados nos permitem concluir que, para 54%

(níveis I e 2) das organizações participantes da pesquisa,
o gerenciamento de projetos ainda está longe de trazer
os resultados desejados aos seus negócios, tal como seria
desejado (níveis 4 e 5). Apenas 10% das organizações estão
em níveis que permitem domínio e otimização do trabalho
(níveis 4 e 5).

O nível 3 é bastante importante, sem dúvida, mas ele
representa o cenário em que se implantou uma plataforma



para gerenciamento de projetos e ain-
da não garante resultados excepcio-
nais consistentes e permanentes. Ou
seja, ainda se tem muito a fazer em
gerenciamento de projetos para que
as organizações brasileiras cheguem
em um patamar realmente competiti-
vo na área. Mas estamos no caminho
certo e no passo certo!

Outras estratificações
Dentre as inúmeras estratifica-

ções obtidas, podemos observar, por
exemplo, pela Figura 3, que existe
uma sensível diferença de maturi-
dade entre os quatro grandes tipos
de organizações brasileiras, com
destaque para as organizações priva-
das. Digno de nota, sem dúvida, foi o
crescimento, após 2005, da maturi-
dade do terceiro setor. Saímos de um
cenário no qual mal se entendia o que
era gerenciamento de projetos, para
um novo cenário onde se fala com
muito mais fluência e naturalidade
sobre assuntos como escopo, plano
de projeto, gerenciamento de riscos,
etc.

As organizações benchmarkings
em 2008, ou seja, aquelas que obti-
veram níveis 4 e 5, totalizaram 32 e
estão localizadas em diversos estados
brasileiros, com maior presença no
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais. São oriundas principalmente
dos segmentos de tecnologia da infor-

Figura 3. Maturidade por tipo de organização.

mação e consultoria e trabalham com
projetos das categorias de sistemas
de informação, mudanças organiza-
cionais e desenvolvimento de novos
produtos.

Outro ponto digno de nota foi a
evolução tanto na maturidade como
na presença na pesquisa de setores
(ou departamentos) que praticam
projetos nas categorias mostradas na
Tabela 1. Como sabemos, a pesquisa
utiliza o modelo de categorização de
projetos de Russell Archibald que
contém 10 categorias e, tradicional-
mente, as categorias mostradas na
Tabela 1 são as de maior presença.

As categorias da Tabela 1 são
muito importantes para o desenvolvi-

mento de um país. O forte crescimen-
to da categoria Construção & monta-
gem demonstra o bom momento que
o Brasil passou em 2008, e a crise
que nos atingiu ainda não se reflete
nessa tabela. Outro crescimento dig-
no de nota é o da categoria Mudanças
organizacionais que contempla proje-
tos de reestruturação, de melhorias de
resultados operacionais (receita e/ou
despesa), etc. Pelo valor da maturida-
de em 2008, pode-se intuir que uma
quantidade significativa de organi-
zações está dando a esses projetos
um tratamento estruturado tal como
recomendam as boas práticas de
gerenciamento de projetos.
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