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Resumo - Na área de conhecimento de gerenciamento de projetos, o modelo de maturidade mais 
difundido mundialmente é o OPM3 (PMI). No Brasil, há um modelo de maturidade baseado no IPMA 
conhecido como MMGP (Darci Prado). As organizações diferem em seus níveis de maturidade em 
qualquer um desses modelos, mesmo pertencendo a um mesmo ramo de negócio, sendo que essa 
maturidade está diretamente relacionada ao melhor desempenho em projetos e menor custo na 
gestão de projetos pela empresa. Em algumas áreas de negócio, como saúde e software, há modelos 
de maturidade específicos, como a acreditação ONA para saúde e CMMI para software. A proposta 
deste artigo é apresentar um novo modelo flexível de maturidade em gestão de projetos, que leve em 
consideração a área de negócio e o contexto da empresa. O objetivo do modelo flexível é obter um 
melhor direcionamento das ações necessárias para melhoramento da maturidade da gestão de 
projetos com maior proximidade à realidade da empresa. O método para construção desse modelo 
baseia-se num diagnóstico para levantamento do contexto organizacional e na criação de uma régua 
customizada de maturidade para a empresa. 
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Introdução 

 
As organizações operam num mundo 

globalizado de constantes e rápidas 
mudanças, tornando seu ambiente cada vez 
mais complexo de ser gerenciado. O 
desenvolvimento de novos produtos, a 
absorção de novas tecnologias, o atendimento 
às demandas e exigências da sociedade e dos 
clientes fazem com que as organizações 
tenham grandes oportunidades e também 
desafios para conduzir as mudanças 
internamente, a fim de promover suas 
adaptações nesse ambiente. 

Esse assunto tem sido objeto de 
estudo de várias teorias da estratégia pelo 
mundo nos últimos tempos, destacando 
algumas teorias nesse contexto: Teoria da 
Organização Industrial (Porter), Teoria das 
Capacidades Dinâmicas (Teece & Pissano), 
Teoria da Competição e Cooperação (Teece & 
Jorde), Teoria de Orientação para Mercados 
(Slater & Narver), Teoria Baseada no 
Aprendizado e Inovação (Lewis & Snyder), 
Teoria da Estratégia como Prática, Teoria de 
Custos de Transação, Teoria de Stakeholders, 
Teoria Baseada em Recursos (Barney & 
Clark), dentre outras. 

Há vários conceitos sobre o que seria 
a gestão da estratégia organizacional, como, 
por exemplo, uma gestão de alocação de 
recursos para alcançar um objetivo de se 
conseguir que a organização tenha vantagens 
competitivas sustentáveis. Para se 
implementar estratégias nas organizações, 
pode ser utilizada a gestão de projetos 
organizacionais. Aqui se usará a seguinte 
definição de Gestão de Projetos 
Organizacionais: é um gerenciamento 
sistemático de projetos, programas e portfólios 
em alinhamento com o alcance das metas 
estratégicas organizacionais. Esse conceito é 
apresentado no OPM3, que será abordado 
mais a frente nesse artigo. 

Quando se fala de projetos, 
programas e portfólio, vale destacar a 
diferença que existe entre eles. Pode-se falar 
que portfólio é um conjunto de programas e 
projetos, organizados numa carteira de 
iniciativas da organização alinhada à 
implementação da estratégia organizacional. 
Programa já seria um conjunto de projetos que 
se fossem feitos separadamente não 
conseguiriam o mesmo resultado. E projetos 
seria um esforço temporário e inédito na 
organização, com restrições, riscos, escopo 
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definido, precisando ser planejado e 
controlado para atingir seu objetivo. 

Resgatando o conceito da Teoria 
Baseada em Recursos (Barney & Clark), as 
organizações devem buscar recursos internos 
que lhes forneçam vantagem competitiva 
sustentável. Para tal, esses recursos devem 
possuir certas características conhecidas 
como VRIO (Valor, Raridade, Inimitabilidade e 
Organização): devem agregar valor à 
empresa; não devem existir em outras 
empresas ou existir apenas em poucas; são 
difíceis de imitar e, sendo possível, a empresa 
teria desvantagem competitiva pelo alto custo 
envolvido; a organização deve utilizá-lo de tal 
forma que não se consegue um recurso 
substituto que agregue valor tanto quanto. 

Nesse princípio, entende-se que um 
processo de gestão de projetos 
organizacionais baseado em boas práticas 
pode ser algo que fornece uma vantagem 
competitiva sustentável para a organização, 
visto que agrega valor, é raro, com certa 
dificuldade de se imitar e com obstáculos para 
se conseguir substituto. Alguns estudos 
apresentam inclusive que as organizações 
geralmente falham na implementação da 
estratégia, fundamentando ainda mais esse 
contexto de uso da gestão de projetos como 
ferramenta para esse objetivo. Várias fontes 
têm mostrado taxas de falhas na 
implementação entre 60 a 90%. Um estudo da 
Bain Consulting sobre grandes companhias 
em oito países desenvolvidos concluiu que 
sete em cada oito empresas falharam em 
alcançar o crescimento entre 1988-1998, 
definido modestamente como 5.5%. O 
interessante é que 90% dessas empresas 
possuíam planejamento estratégico com 
metas bem além do que foi realmente atingido. 
(Kaplan & Norton) 

Com finalidade de se guiar para um 
caminho para uso de boas práticas de gestão 
de projetos, há alguns modelos de maturidade 
que propõem avaliação e melhoria na 
organização. Na área de conhecimento de 
gerenciamento de projetos, o modelo de 
maturidade mais difundido mundialmente é o 
OPM3 (PMI). No Brasil, há um modelo de 
maturidade baseado no IPMA conhecido como 
MMGP (Darci Prado). Parte-se do princípio de 
que as organizações diferem em seus níveis 
de maturidade em qualquer um desses 
modelos, mesmo pertencendo a um mesmo 
ramo de negócio. Essa maturidade está 

diretamente relacionada ao melhor 
desempenho em projetos e menor custo na 
gestão de projetos pela empresa. Em algumas 
áreas de negócio, como logística, saúde, 
software e outras, há modelos de maturidade 
específicos, como a acreditação ONA para 
saúde no Brasil e CMMI para software.  

O objetivo deste artigo é apresentar 
um novo modelo flexível de maturidade em 
gestão de projetos, que leve em consideração 
a área de negócio e o contexto da empresa. O 
objetivo do modelo flexível é obter um melhor 
direcionamento das ações necessárias para 
melhoramento da maturidade da gestão de 
projetos com maior proximidade à realidade da 
empresa. O método para construção desse 
modelo baseia-se num diagnóstico para 
levantamento do contexto organizacional e na 
criação de uma régua customizada de 
maturidade para a empresa. 

Para se contextualizar e fundamentar 
o modelo proposto, serão apresentados nesse 
artigo alguns princípios dos modelos de 
maturidade OPM3, MMGP, ONA e CMMI. A 
metodologia utilizada no artigo para a 
construção do modelo proposto foi baseada 
em pesquisa bibliográfica e na experiência do 
autor em pesquisa e consultoria na área de 
gestão de projetos e de gestão estratégica em 
organizações de diversas áreas de negócio, 
envolvendo empresa privada e pública. 

 
OPM3 
 

Visando a estabelecer um padrão para 
proporcionar às organizações um caminho 
para entenderem a gestão de projetos 
organizacionais e medirem sua maturidade em 
relação a um conjunto de boas práticas nessa 
área de gestão, o Instituto de Gerenciamento 
de Projetos (Project Management Institute – 
PMI) desenvolveu um Modelo de Maturidade 
de Gerenciamento de Projetos 
Organizacionais (Organizational Project 
Management Maturity Model – OPM3).  

Dentre os benefícios primários 
apresentados em usar o OPM3, destacam-se: 

 Proporciona uma compreensão do que 
é considerada boa prática em gestão 
de projetos organizacionais. 

 Promove um caminho para avançar 
dos resultados estratégicos da 
organização, por meio da aplicação de 
princípios e práticas de gestão de 
projetos, aproximando a estratégia 
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organizacional com a gestão de 
projetos.  

 A organização pode determinar as 
capacidades e boas práticas em 
gerenciamento de projetos que possui 
e que não possui, ou, em outras 
palavras, sua maturidade em gestão 
de projetos. 

 
O modelo possui três grandes fases: 

conhecimento, avaliação e melhoria. A fase de 
conhecimento é o momento em que a 
organização deve ter contato com as boas 
práticas através do PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), pois não há 
como fazer a próxima fase sem ter 
familiaridade com o contexto desse padrão. 
Na fase de avaliação a organização utiliza 
ferramentas para determinar áreas de forças e 
de fraquezas em relação à sua realidade de 
gestão de projetos, comparando com as boas 
práticas, para então, na fase de melhoria, 
planejar um projeto para promover 
movimentos a fim de se chegar ao nível de 
maturidade esperado pela organização. Esses 
movimentos passarão necessariamente por 
ações de desenvolvimento organizacional 
como gerenciamento de mudança, 
reestruturação, capacitação, dentre outras 
iniciativas.  

Em suma, na fase de conhecimento, 
toma-se contato com o modelo de maturidade 
e seus conceitos relacionados; na fase de 
avaliação, usam-se métodos para identificar 
as práticas e capacidades atuais, comparando 
com as melhores práticas; na fase de 
melhoria, agregam-se boas práticas aos 
processos organizacionais relacionados à 
gestão de projetos. Após a conclusão de um 
ciclo, a organização pode fazer outra 
avaliação e conceber outro projeto para 
implementar outras melhorias com a absorção 
de melhores práticas ainda não existentes. 

Um modelo de maturidade é um 
framework conceitual que define a maturidade 
em determinada área de interesse. 
Geralmente esse modelo descreve um 
processo por onde uma organização pode 
desenvolver ou alcançar algo desejável, como 
um conjunto de práticas e capacidades. Vários 
modelos possuem degraus ou etapas 
definindo níveis diferentes de maturidade, 
sendo que cada nível possui características 
próprias, distintas e evolutivas. É uma forma 
para se difundir boas práticas de gestão nas 

organizações, por exemplo. Dessa forma, as 
organizações não precisariam pesquisar 
benchmarking no mercado, pois o modelo de 
maturidade já seria uma ótima referência com 
esse propósito. 

Há quatro níveis de maturidade no 
OPM3: padronizado, medido, controlado e 
melhoramento contínuo. Os níveis são 
sequenciais e evolutivos, sendo que uma 
organização pode já ser avaliada em qualquer 
um dos níveis, dependendo de suas 
características. Coloca-se uma relação direta 
entre esses níveis de maturidade e a 
capacidade da organização em gerenciar 
projetos, programas e portfólios, conforme 
visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos – OPM3 

 
O modelo é apresentado com um ciclo para 
ser utilizado pelas organizações, formado por 
cinco grandes passos:  
 

1) Preparação para a avaliação – usar os 
padrões OPM3 e PMBOK para se 
obter um entendimento básico do 
modelo de maturidade e conceitos 
relacionados, incluindo seus 
componentes e sua operação; 

2) Avaliação da maturidade da 
organização – identificar capacidades 
e práticas existentes para determinar 
a maturidade num nível detalhado, 
considerando planos para melhorias; 

3) Planejamento das melhorias – usar os 
resultados da avaliação e as 
prioridades da organização para 
determinar escopo e sequência dos 
esforços de melhoria; 
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4) Implementação das melhorias – 
executar as atividades planejadas 
para melhoria do nível de maturidade 
organizacional; 

5) Repetição do processo – voltar ao 
passo 2 para avaliar os resultados das 
mudanças implementadas, na 
perspectiva da alteração gerada no 
nível de maturidade ou voltar ao passo 
3 para implementar outras melhorias 
já identificadas na avaliação de 
maturidade feita até o momento. 

 
 

MMGP 
 

Há um Modelo de Maturidade em 
Gerenciamento de Projetos (MMGP) 
desenvolvido no Brasil por Darci Prado, 
baseando-se no modelo do IPMA 
(International Project Management 
Association). O modelo é apresentado como 
uma forma de mensurar o estágio de uma 
organização na habilidade de gerenciar seus 
projetos, gerando um plano de crescimento 
para organização, a fim de se chegar ao Nível 
5, que traria consigo alto índice de sucesso, 
alta produtividade, alta satisfação e baixo 
estresse.  

Uma empresa nesse nível teria 
algumas características no contexto de gestão 
de projetos, como cultura enraizada, apoio da 
alta administração, estrutura organizacional 
especializada, metodologia padronizada e 
informatizada, com profissionais treinados, 
experientes e habilidosos. No momento que o 
modelo foi criado não existia o OPM3 e os 
modelos existentes até então possuíam 
pequena divulgação e penetração nas 
organizações, alguns deles sendo 
proprietários. 

Esse modelo também se baseia em 
níveis de maturidade, cuja mudança de nível 
possuiria relação direta com o sucesso dos 
projetos, conforme vemos na Figura 2: 1 – 
Inicial (Boa Vontade), 2 – Conhecido 
(Linguagem Comum), 3 – Padronizado 
(Metodologia), 4 – Gerenciado (Consolidado) e 
5 – Otimizado (Sabedoria). O modelo avalia os 
conhecimentos organizacionais em 
gerenciamento de projetos, a metodologia 
utilizada, os relacionamentos humanos, 
estrutura organizacional e alinhamento com os 
negócios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Níveis de Maturidade – MMGP 

 
O cruzamento das perspectivas de 

avaliação com os níveis (1 a 5) fornece um 
conjunto de características que permite a 
classificação no MMGP. Essas características 
por sua vez já apontam algumas 
consequências possíveis. Para se avaliar o 
setor de uma organização na perspectiva de 
maturidade em gestão de projetos, o MMGP 
possui um questionário. Esse instrumento 
procura verificar a aderência da organização a 
cada nível e às respectivas necessidades 
dentro de cada nível relativas a nível de 
conhecimento, estrutura organizacional, 
metodologia, alinhamento com os negócios e 
relacionamentos humanos. O resultado desse 
questionário é um diagnóstico organizacional 
sobre a maturidade da organização, podendo 
esta elaborar um plano para crescimento, de 
implantação e consolidação dos níveis mais 
elevados de maturidade que pretende 
alcançar. O MMGP apresenta inclusive as 
principais etapas e principais dificuldades para 
se implantar cada um dos níveis de 
maturidade. 

 
 

CMMI 
 
O CMM – Capability Maturity Model é 

um modelo para avaliação da maturidade dos 
processos de software de uma organização e 
para identificação das práticas-chave que são 
requeridas para aumentar a maturidade 
desses processos. Ele prevê cinco níveis de 
maturidade: inicial, repetível, definido, 
gerenciado e otimizado. O CMMI – Capability 
Maturity Model Integration foi criado pelo SEI 
(Software Engineering Institute – Carnegie 
Mellon University) como uma integração e 
evolução dos modelos: SW-CMM – Capability 
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Maturity Model for Software; SECM – EIA 731 
– System Engineering Capability Model, e IPD-
CMM – Integrated Product Development CMM. 
O CMMI é um modelo alinhado com a Norma 
ISO/IEC 15504 e é apresentado em duas 
representações: uma por estágio (como o 
CMM) e outra contínua (semelhante à ISO/IEC 
15504). 

O modelo dentro de uma empresa 
pode ser alcançado em etapas consecutivas, 
representando a ideia de maturidade, ou 
também de maneira contínua, em que é 
mensurada a capacidade em práticas 
individuais. Quando uma organização atinge 
um nível de maturidade, considera-se que 
seus processos alcançaram determinada 
capacidade, ou seja, tem mecanismos que 
garantem a repetição sucessiva de bons 
resultados futuros relacionados principalmente 
a qualidade, custos e prazos. 

O CMM define cinco níveis de 
maturidade, sendo que no primeiro a empresa 
desenvolve sistemas baseando-se apenas na 
experiência das pessoas que trabalham na 
empresa, e no último existe um processo 
organizado, flexível, com um planejamento 
eficiente e continuamente melhorado. Para 
que uma empresa seja considerada mais 
madura e aumente seu nível de maturidade, 
ela deve cumprir metas específicas, chamadas 
áreas de processo (key process area – KPA). 
Por exemplo, uma área de processo do nível 2 
do CMM seria a garantia de qualidade de 
software. O CMMI está dividido em duas 
formas de representação diferentes – 
estagiada e contínua. A estagiada divide as 
áreas de processo em cinco níveis de 
maturidade, à maneira do CMM; a 
representação contínua define níveis de 
capacidade. As diferenças entre ambos são 
meramente organizacionais; o conteúdo é 
equivalente. Ambos podem ser usados para 
conseguir níveis em suas respectivas 
caracterizações. 

Na representação contínua, o enfoque 
ou os componentes principais são as áreas de 
processo. Existem metas e práticas de dois 
tipos: específicas a uma determinada área de 
processo e genéricas aplicáveis 
indistintamente a todas as áreas de processo. 
A partir da avaliação e do atendimento dessas 
práticas e metas é possível classificar o nível 
de capacidade de cada área de processo, em 
níveis de zero a cinco: Incompleto, Realizado, 

Gerenciado, Definido, Gerenciado 
Quantitativamente e Otimizado. 

A representação em estágios oferece 
uma abordagem estruturada e sistemática 
para a melhoria de um estágio por vez. Atingir 
um estágio significa que uma estrutura de 
processo adequada foi estabelecida como 
base para o próximo estágio. As áreas de 
processo são organizadas por níveis de 
maturidade (1 a 5), que definem o caminho de 
melhoria que uma organização deve seguir do 
nível inicial ao nível otimizado. Dentro de cada 
nível, existem áreas de processo que contêm 
metas, características comuns e práticas. Na 
representação em níveis, as práticas são 
caracterizadas pelos atributos: compromisso 
para execução (práticas que garantem que o 
processo seja estabelecido e apoiado); 
habilidade para execução (práticas que criam 
condições para que o processo seja 
estabelecido completamente) e atividade para 
execução (práticas que implementam 
diretamente o processo); controle e verificação 
de implementação. A transição entre os níveis 
resulta em melhorias incrementais e 
duradouras. Os estágios de maturidade são: 
inicial, gerenciado, definido, quantitativamente 
gerenciado, otimizado.  

Diferente dos demais modelos de 
maturidade, a representação contínua do 
CMMI começa a propor algo diferenciado para 
avaliação da organização, tirando um pouco 
da reprodutibilidade do modelo, que para as 
empresas que não possuem boas práticas é 
um objetivo a se buscar, mas que tende a ser 
considerado commodity. De qualquer forma, 
continua sendo um modelo que direciona 
todas as organizações da mesma forma, 
baseando-se nos mesmos critérios, sem levar 
em conta as particularidades de seu contexto 
interno e externo. 

 

ONA 

 
A Organização Nacional de 

Acreditação - ONA é uma organização não 
governamental, com abrangência de atuação 
nacional. Tem por objetivo geral promover a 
implementação de um processo permanente 
de avaliação e de certificação da qualidade 
dos serviços de saúde, permitindo o 
aprimoramento contínuo da atenção, de forma 
a garantir a qualidade na assistência aos 
cidadãos brasileiros, em todas as 
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organizações prestadoras de serviços de 
saúde do País. 

Define-se Acreditação como um 
sistema de avaliação e certificação da 
qualidade de serviços de saúde, voluntário, 
periódico e reservado. Em seus princípios há 
um caráter eminentemente educativo, voltado 
para a melhoria contínua, sem finalidade de 
fiscalização ou controle oficial, não devendo 
ser confundido com os procedimentos de 
licenciamento e ações típicas de Estado. A 
avaliação para certificação pode resultar em: 
Organização Prestadora de Serviços de 
Saúde Não Acreditada; OPSS Acreditada; 
OPSS Acreditada Plena; OPSS Acreditada 
com Excelência. Possui assim três níveis: 
Nível 1 – Segurança (Estrutura), Nível 2 – 
Processo de Organização (Segurança e 
Organização – Processo) e Nível 3 – Prática 
de Gestão de Qualidade (Segurança, 
Organização e Resultados). 

Em seu processo de avaliação, possui 
seções e subseções, como Liderança e 
Administração, Gestão de Pessoas, Gestão 
Administrativo-Financeira, Organização 
Profissional, Atenção ao Paciente (Cliente), 
Diagnóstico, Apoio Técnico, Gestão de 
Equipamentos e Tecnologias, Sistemas de 
Informação, Segurança e Saúde Ocupacional, 
Abastecimento e Apoio Logístico, 
Infraestrutura, Ensino e Pesquisa, dentre 
outras perspectivas avaliadas.  

Enfim, a Acreditação é apresentada 
nesse artigo como uma forma de se 
estabelecer níveis de maturidade voltados 
para um segmento de negócio específico, 
nesse caso a área de saúde. Como o CMMI 
também pode ser voltado basicamente para a 
indústria de software, coloca-se então uma 
questão: seria interessante ter modelos de 
maturidade de gestão em cada segmento, a 
fim de se levar em consideração suas 
particularidades? Tomando como base a 
teoria baseada em recursos apresentada no 
início deste artigo, acredita-se que é 
interessante ter modelo de maturidade 
específico para se buscar vantagem 
competitiva sustentável. Sendo assim, 
apresenta-se no próximo capítulo uma 
proposta de modelo flexível de maturidade em 
gestão de projetos. 
 
 
 

Modelo Flexível de Maturidade em Gestão 
de Projetos 

 
Anteriormente foram apresentados 

alguns modelos de maturidade, como o 
OPM3, MMGP, CMMI e ONA. Todos os 
modelos estabelecem níveis com 
características específicas em que a empresa 
se situaria após um diagnóstico sob 
determinadas perspectivas de avaliação. Uma 
vez situada em um nível, a organização pode 
estabelecer planos de ação para melhoria de 
seus processos, sistemas, metodologia, 
pessoas etc. a fim de melhorar seu nível de 
maturidade. Os dois primeiros modelos são 
aplicados para avaliação da gestão de 
projetos nas organizações. Os demais são 
exemplos de modelos de maturidade 
especializados em segmentos de negócio, 
CMMI para informática e ONA para saúde 
(hospitais, clínicas, laboratórios etc). 

Diferente dos demais modelos de 
maturidade, a representação contínua do 
CMMI começa a propor algo diferenciado para 
avaliação da organização, tirando um pouco 
da reprodutibilidade do modelo, que para as 
empresas que não possuem boas práticas é 
um objetivo a se buscar, mas que tende a ser 
considerado commodity. De qualquer forma, 
continua sendo um modelo que direciona 
todas as organizações da mesma forma, 
baseando-se nos mesmos critérios, sem levar 
em conta as particularidades de seu contexto 
interno e externo.  

A Acreditação por sua vez já se 
apresenta de forma específica para 
determinado ramo de negócio (saúde), sendo 
assim mais próximo das particularidades 
existentes nesse contexto. Porém, quando se 
estabelecem níveis de maturidade e um 
processo avaliativo padrão, volta-se na 
mesma questão sobre se buscar um 
commodity ou uma vantagem competitiva 
sustentável. Visto que nacionalmente as 
instituições na área de saúde são carentes de 
orientação e de métodos de gestão, não se 
questiona a importância de um modelo de 
avaliação como esse, pois é uma ótima 
referência para se elevar a maturidade em 
gestão das organizações desse ramo de 
negócio. Alguns planos de saúde, como 
Unimed-BH, estão usando incentivos 
financeiros para as organizações de saúde 
que conseguirem acreditação, com 
diferenciação de premiação por nível obtido. 
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Sendo assim, parte-se do princípio que há 
gestão em toda a cadeia produtiva. 

Resgatando a visão baseada em 
recursos apresentada anteriormente, os 
modelos apresentados podem deixar de lado a 
oportunidade de se buscar uma vantagem 
competitiva em uma organização no patamar 
de sustentável para se conseguir uma 
vantagem competitiva temporária, pois mesmo 
agregando valor e sendo raro, não ficaria 
então tão difícil de imitar, visto que há um 
processo de avaliação e implementação de 
boas práticas legitimadas no modelo de 
maturidade. A proposta de se possuir um 
modelo flexível de maturidade é justamente 
para que a organização busque uma 
vantagem competitiva sustentável. Definir-
se-ia então uma régua de maturidade única 
para ela, envolvendo degraus ou etapas 
customizadas para a realidade de seu 
contexto, levando em consideração 
benchmarking de boas práticas, porém, tendo 
um peso grande suas práticas atuais e seus 
diferenciais competitivos atuais e pretendidos. 

As estratégias e projetos 
organizacionais estratégicos seriam 
referências para a definição da régua de 
maturidade. Para aplicação desse modelo 
flexível, parte-se de um diagnóstico 
institucional para se obter as seguintes 
informações: 

 Diretrizes estratégicas – 
direcionamentos estratégicos para o 
negócio por parte da alta administração, 
incluindo expectativas sobre os setores 
da empresa, movimentos de aquisição e 
fusão previstos, desenvolvimento de 
produtos e novos mercados, incorporação 
de novas tecnologias etc. Então se 
buscariam informações de curto, médio e 
longo prazo. 

 Projetos organizacionais – 
levantamento dos projetos em andamento 
na organização, buscando seus objetivos 
e verificando seus desdobramentos na 
operação da empresa e em possíveis 
novos projetos. 

 Mapeamento de processos – 
mapeamento dos processos finalísticos e 
de suporte da organização, a fim de se 
levantar a situação atual e alimentar com 
possibilidades de melhoria a serem 
implantadas no nível organizacional como 
um todo e também nas operações 
rotineiras. Esse movimento também 

auxiliaria na definição de indicadores de 
avaliação de desempenho da operação, a 
fim de se ter medidas para avaliar os 
impactos das mudanças implementadas. 

 Táticas gerenciais – entrevistas com os 
gerentes para levantamento de suas 
táticas, no ponto de vista das mudanças 
planejadas a serem implementadas e as 
desejadas em um médio prazo. Também 
se buscariam informações sobre as 
ferramentas gerenciais utilizadas para 
gestão das áreas funcionais. 

 
Após esse levantamento de 

informações elabora-se um diagnóstico da 
situação atual e da situação futura pretendida, 
levando também em consideração o 
planejamento estratégico organizacional 
existente, se for o caso. Com os gaps 
existentes entre a situação atual e a situação 
futura pretendida, estabelece-se então o início 
e o fim da régua de maturidade. Em 
determinados ramos de negócio, o fim da 
régua de maturidade pode ser definido 
baseando-se em benchmarking, com a 
ressalva que não haveria inovação nesse 
processo, mas um movimento de adequação a 
boas práticas da organização tomada como 
referência. 

Uma vez que há uma régua com início 
e fim estabelecidos de maturidade, baseando-
se nos projetos e nos processos 
organizacionais, reunindo-se também as 
táticas gerenciais e diretrizes estratégicas, 
criar-se-iam então os passos intermediários 
para se buscar a maturidade de excelência 
desejada. É importante destacar que esse 
processo de desdobramento deve ser feito de 
forma coerente, ou seja, todos os movimentos 
e informações devem ser levados em 
consideração para não haver uma 
descontinuidade traumática na condução 
interna do negócio. O que estiver em 
andamento seria respeitado (projetos 
organizacionais e táticas gerenciais). Novas 
melhorias seriam identificadas e direcionadas 
pela análise dos processos. 

No exercício de se alinhar as diretrizes 
estratégicas com as táticas gerenciais e os 
projetos organizacionais, alguns programas 
poderiam ser criados com a visão de mais 
longo prazo. Enquanto se teriam projetos de 
curto prazo, alguns poderiam ser agrupados 
em um ou mais programas de prazo maior. 
Outros projetos ou programas organizacionais 
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podem ser gerados também se houver algo 
em andamento, desde que aderente à 
proposta estratégica mapeada no longo prazo. 

Para cada nível de maturidade da 
nova régua desenvolvida, teríamos 
projetos organizacionais, melhorias de 
processo, capacitação, incorporação de 
tecnologias e sistemas gerenciais, 
contratações e outros fatores que possam 
surgir no diagnóstico organizacional. Em 
determinado nível inclusive se pode ter 
concentração maior de esforço em 
determinada perspectiva, como, por exemplo, 
investimento em capacitação e novas 
contratações para se preparar um ambiente 
interno no ponto de vista de capacidade 
competente para os próximos passos exigidos 
nos níveis superiores de maturidade. 

Dessa forma, o modelo flexível de 
maturidade em gestão de projetos seria 
justamente uma proposta de ferramenta de 
planejamento e gestão estratégica, elaborada 
de forma consistente, customizada, 
respeitando as particularidades do negócio e 
os posicionamentos estratégicos, táticos e 
operacionais da organização. Acredita-se que 
assim a organização buscaria vantagens 
competitivas sustentáveis, começando por se 
ter um método próprio de avaliação e evolução 
de maturidade de gestão do negócio, seja na 
perspectiva de gestão de projetos ou em 
qualquer outra perspectiva que se pretenda 
trabalhar no momento organizacional. 
Periodicamente essa régua pode ser revisada, 
no movimento de reavaliação da estratégica 
organizacional. 

 
Discussões e Considerações Finais 
 
 Conforme apresentado anteriormente, 
com finalidade de se guiar para um caminho 
para uso de boas práticas de gestão de 
projetos, há alguns modelos de maturidade 
que propõem avaliação e melhoria na 
organização. Na área de conhecimento de 
gerenciamento de projetos, o modelo de 
maturidade mais difundido mundialmente é o 
OPM3 (PMI). No Brasil, há um modelo de 
maturidade baseado no IPMA conhecido como 
MMGP (Darci Prado). Em algumas áreas de 
negócio, como saúde e software, há modelos 
de maturidade específicos, como a 
acreditação ONA para saúde no Brasil e CMMI 
para software.  

O objetivo deste artigo foi apresentar 
um novo modelo flexível de maturidade em 
gestão de projetos, que levasse em 
consideração a área de negócio e o contexto 
da empresa. O modelo flexível possui o 
objetivo de obter um melhor direcionamento 
das ações necessárias para melhoramento da 
maturidade da gestão de projetos com maior 
proximidade a realidade da empresa. O 
método para construção desse modelo 
baseia-se num diagnóstico para 
levantamento do contexto organizacional e 
na criação de uma régua customizada de 
maturidade para a empresa. É proposto 
inclusive como ferramenta de planejamento e 
gestão estratégica, pois possui os mesmos 
princípios de estabelecimento de objetivos e 
de desdobramentos para gestão da 
implementação da estratégia organizacional. 

Esse modelo proposto está sendo 
trabalhado em pesquisa e consultoria na área 
de gestão de projetos e de gestão estratégica 
em organizações de áreas de negócios 
diversas, como sistema de saúde e sistema 
financeiro. Acredita-se que proporciona uma 
vantagem competitiva sustentável para a 
organização, pois consegue estabelecer 
objetivos, metas e caminhos para se buscar 
níveis superiores de maturidade 
organizacional, respeitando o contexto 
estratégico de posicionamento escolhido pela 
organização, baseado na análise de seu 
ambiente interno e das condições percebidas 
no ambiente externo. 
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