


O TEXTO ABORDA A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS E SEU GERENCIAMENTO NO MUNDO ATUAL 
MOSTRA QUE EXISTE UM SIGNIFICATIVO E INCÔMODO ÍNDICE DE INSUCESSO NA EXECUÇÃO 
DE PROJETOS E APONTA QUE AS ORGANIZAÇÕES DE VANGUARDA JÁ DESCOBRIRAM A 
IMPORTÂNCIA DE SE EVOLUIR EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DISCORRE SOBRE ALGUNS 
ASPECTOS DA MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E APRESENTAM ALGUMAS 
SUGESTÕES PARA ESSA EVOLUÇÃO. 

O mundo hoje depende de projetos: 
quase um terço da economia mundial é 
gerado por meio de projetos1. Para muitas 
organizações, são eles que garantem o dia 
de amanhã e lhes permitem sobreviver e 
crescer. Projetos podem ser vistos na cons
trução de uma nova fábrica, no lançamento 
de um novo produto, na reestruturação de 
uma empresa recém-adquirida, no desen
volvimento e implementação de um aplica
tivo informatizado, etc. 

Uma análise aprofundada do cenário 
mundial permite mostrar que casos de in
sucesso na execução de projetos possuem 
uma indesejada presença nessa face da 
gestão. Por exemplo, um estudo do Stan-
dish Group2, que analisa a eficiência do 
gerenciamento de projetos de software nos 
EUA desde 1994, mostra que o índice de 
sucesso dessa área ainda é muito baixo: 
35%. 

Bem, os especialistas sabem que de
senvolvimento de software é uma das ati
vidades mais complexas do ser humano, 
mas, então, como ficam as outras áreas? 
Novamente constatamos que o fracasso 
tem incômoda presença, mas de maneira 
não tão amarga. Citando um notório espe
cialista internacional atuante em projetos, 
Russell Archibald, um dos fundadores do 
PMI-USA: "Em todo tipo de organização -
governamental, institucional e industrial 
- existe um reconhecimento crescente de 
que, embora muitos projetos existam den

tro da organização, eles são frequentemen
te pouco compreendidos e não adequada
mente gerenciados"3. 

O mundo está globalizado e vivendo 
uma era de grandes transformações, sen
do que a execução de projetos complexos e 
de grande porte está ficando comum. Para 
um número crescente de organizações, 
o desafio é como gerenciar seus projetos 
com eficiência, ou, no linguajar técnico, 
com qualidade, nos prazos e custos previs
tos e entregando os benefícios esperados. 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos 

O conceito de maturidade é bastante 
intuitivo e tem aplicação em muitos as
pectos do nosso dia a dia. No caso de ge
renciamento de projetos, maturidade está 
ligada a quão capaz uma organização é de 
gerenciar seus projetos. O assunto entrou 
na moda há pouco tempo, mas já ocupa 
lugar de destaque: inúmeros artigos têm 
surgido nas revistas especializadas, pales
tras são proferidas abordando o assunto, 
estudantes de pós-graduação escolhem o 
tema para seus trabalhos de conclusão de 
curso ou para teses de mestrado. 

Afinal, por que tanto interesse pelo 
tema? Claro que é inerente o fato de que 
organizações e processos evoluem e ama
durecem e que existe uma relação intui
tiva entre amadurecimento e sucesso. No 

caso de GP, diversas pesquisas e estudos 
[5,6,7,8] realizados nos últimos anos têm 
demonstrado que maturidade e sucesso 
realmente caminham juntos. Na Figura 1 

mostramos o resultado de uma destas pes
quisas3 para projetos da categoria desenvol
vimento de novos produtos. 

Certamente a curva da Figura 1 possui 
formatos diferentes para diferentes catego
rias de projetos, sendo que as categorias 
mais analisadas são (modelo de Archi
bald3): 

• Projetos de defesa, segurança e aeroespacial 

• Projetos de melhorias de resultados opera

cionais e de mudanças de organizacionais, de 

processos e de negócios 

• Projetos de sistemas de comunicação (voz, 

dados e imagem) 

• Projetos de eventos 



A Figura 1 mostra, por exemplo, que as 
organizações que estão no nível I possuem 
um nível de sucesso de 60%, ou seja, 60% 
de seus lançamentos de novos produtos são 
bem-sucedidos. Outra interpretação para o 
mesmo gráfico é que, se uma organização 
está no nível 4, existe uma expectativa de 
que seu nível de sucesso seja de 80%. Esse 
assunto é bastante complexo mas, por ora, 
podemos dizer que para outras categorias 
de projetos a Figura 1 adquire diferentes 
formatos. Podemos ainda acrescentar que 
as diferentes curvas para as diferentes cate
gorias de projetos têm os seguintes aspectos 
em comum com a Figura 1: 

Benefícios de uma 
maior maturidade 

Voltando à Figura 1 e aos estudos citados, 
podemos tirar uma importante conclusão: 

Ora, um sucesso igual ou superior a 
80%, para a maioria das categorias de pro
jetos, é muito bom mesmo!!!! É o sonho de 
quase todas as áreas que tocam projetos 
nas organizações. 

Basta consultar a situação atual das 
empresas que tocam projetos em todo o 
mundo: se vai constatar que, na maioria 
das organizações, os valores médios de 
sucesso estão bem abaixo desse patamar e 

têm como consequência prejuízos, perda 
de market-share, baixa competitividade, 
clientes insatisfeitos, estresse, etc. Confor
me pode ser visto no site www.maturityre-
search.com8, a maturidade média das orga
nizações brasileiras em 2010 foi de 2,61, 
em uma escala de 1 a 5, na qual 1 represen
ta inexistência de boas práticas e 5 significa 
o atingimento da excelência. 

Um maior amadurecimento em GP 
propicia menores prazos, maior aderência 
aos custos previstos e entrega de resulta
dos (outcomes) conforme esperados. Na 
Figura 2 mostramos um exemplo genérico 
dos benefícios obtidos pela evolução nos 
níveis relativamente ao gerenciamento de 
prazos de planejamento e de execução de 
projetos. 

A figura deseja apenas dar uma ideia 
sobre a evolução de um setor que sempre 
executa projetos. Os valores são fictícios e 
representam médias de prazos previstos 
e prazos reais de uma carteira hipotética 
de projetos. Certamente a Figura 2 possui 
uma forte ligação com o mundo real. 

• Conforme se atinge o nível 5, o índice de su

cesso se aproxima de 100% 

• Para valores próximos de 4 o nível de sucesso 

épróximo de 80% 

O que é um modelo de 
maturidade? 

Um modelo de maturidade seria, por
tanto, um mecanismo capaz de quantificar 
numericamente a capacidade de uma or
ganização gerenciar projetos com sucesso. 
Por outro lado, espera-se também de um 
modelo de maturidade em gerenciamento 
de projetos que ele seja capaz de auxiliar no 
estabelecimento de um plano de crescimen
to para a organização. 

http://www.maturityre-
http://search.com8


Figuras análogas poderiam ser cons
truídas para custo, escopo e qualidade. 
Ampliando o entendimento, uma orga
nização evoluída em gerenciamento de 
projetos estaria mais apta a executar anual
mente uma maior quantidade de projetos 
com maior sucesso. 

A evolução 

Todos esses aspectos estão sendo mui
to cobrados ultimamente, visto que as em
presas estão cada vez mais conscientes da 
importância dos projetos para concretizar 
suas estratégias. Observa-se uma maior 
percepção do valor do bom gerenciamen
to para se atingir a excelência. Uma cons
tatação vem ganhando importância nos 
últimos anos: as organizações necessitam 
amadurecer na ciência e arte de gestão de 
projetos (ou melhor, na prática de geren
ciamento de projetos). 

Para Harold Kerzner4, "Considerando 
o fato de que muitos executivos hoje enxer
gam suas organizações como um conjunto 
de projetos, temos que o gerenciamento 
de projetos permeia toda a organização e 
que a evolução da maturidade é necessária. 
Assim, todas aquelas companhias que de

sejam permanecer no negócio e se tornar 
competitivas devem perseguir a maturida
de. A outra opção não é muito agradável". 

Então, se uma organização identificou 
oportunidades ou ameaças que implicam 
na necessidade de mudanças (sejam elas 
de inovações ou empreendimentos ou 
melhorias operacionais, entre outras), tais 
mudanças fatalmente desembocarão em 
novos projetos. Ademais, se existe uma 
real insatisfação com o atual nível de su
cesso na execução destas categorias de 
projetos, deve-se inicialmente efetuar uma 
avaliação da maturidade. Se for constatado 
que seu valor está abaixo de 4 (o que é mui
to provável), é importante traçar um plano 
de crescimento para atingir o nível 4, con
forme se mostra na Figura 3. 

Vantagem competitiva 

Para se chegar a patamares de exce
lência se gasta muito tempo e esforço. 
Segundo Kerzner4, gasta-se até sete anos 
para atingir o nível 5, partindo do nível 
inicial. No entanto, quando atingem o 
patamar de excelência, as organizações 
possuem não somente essa vantagem 
competitiva (competência), mas também 

a certeza de que as outras organizações, 
que não investiram tempo e esforço no 
momento certo, terão pela frente um lon
go tempo para alcançá-las. 

Existe ainda outro aspecto igualmente 
importante: existem muito poucas organi
zações nos patamares de excelência, con
forme vemos na Figura 4, que mostra que 
somente 11% das organizações que parti
ciparam da pesquisa brasileira em 2010 

estão nos patamares de excelência8. 

Empresas de alta competência em exe
cutar projetos assumem maiores riscos. 
Eventualmente a aceitação de grandes de
safios pode levar ao fracasso. Contudo, por 
aceitarem desafios que outras empresas 
normalmente evitam, quando elas conse
guem sucesso conseguem também um 
fantástico fator competitivo para aquele 
produto: saem na frente de todas as outras. 

As conclusões anteriores são impor
tantíssimas e devem ser detidamente ava
liadas pelo leitor deste texto. Certamente 
essa será uma das estratégias que as orga
nizações vão perseguir nos próximos anos: 
aumentar a maturidade em gerenciamento 
de projetos. 
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