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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar alguns modelos de níveis de maturidade 

aplicados à gestão de projetos. Tendo embasamento em pesquisas bibliográficas, será aplicado 

o modelo de Prado-MMGP entre um líder e um liderado, para identificação e medição do nível 

de maturidade em gerenciamento de projetos de uma empresa de tecnologia de informação ao 

qual os autores do trabalho possuem acesso aos dados. Dessa forma, foi possível definir e 

elencar diferenças entre as visões do líder e liderado. 

 

Palavras-chaves: Gestão de projetos; Nível de Maturidade; Modelo MMGP-Prado. 

 

 

Abstract: This article aims to analyze some models of maturity levels applied to project 

management. Based on bibliographic research, the Prado-MMGP model will be applied 

between a leader and a subordinate, to identify and measure the level of maturity in project 

management of an information technology company to which the authors of this paperwork 

have access to data. In this way, it was possible to define and list differences between the views 

of the leader and the subordinate. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo atual depende de projetos: cerca de 33% da economia mundial gira em torno 

deles. Para algumas associações, os projetos asseguram o amanhã e permitem que suas tarefas 

sejam visíveis no desenvolvimento de uma planta, no envio de um item, na reconstrução de 

uma organização recentemente conquistada, entre diversas circunstâncias (PRADO, 2010). 

Assim sendo, os Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos favorecem com 

que os chefes e diretores das organizações utilizem dispositivos para descobrir em que fase de 

desenvolvimento encontram-se nesse quesito, visando níveis mais significativos de maturidade 

e progresso na execução de suas tarefas. 

Uma maneira de se utilizar tais dispositivos é entender a percepção de líderes e 

liderados. Com esse intuito, o modelo de maturidade de Prado (2010), denominado MMGP, 

será empregado no estudo de caso deste artigo em uma empresa de Tecnologia da Informação, 

a fim de demonstrar as características de maturidade entre líder e liderado. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Conforme indicado pelo Project Management Body of Knowledge (PMBOK; PMI, 

2004), um projeto tem como objetivo a construção de um item, uma administração ou alcance 

de um resultado especial onde sua natureza transitória demonstra um início e um fim 

inequívocos. Um projeto é elaborado com o uso de informações, habilidades, aparatos e 

métodos para atender às necessidades do empreendimento, aplicando-se adequadamente os 

cinco encontros de interação que os envolve: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle e Encerramento (FIGURA 1). 

Projetar os processos da organização garante uma progressão convincente do 

empreendimento ao longo de sua vida. Esses ciclos abrangem procedimentos associados ao uso 

de habilidades e assuntos, focados no empreendimento, que conforme indicado pelo PMBOK 

(PMI, 2004) são: Gestão da Integração, Escopo, Gestão do Tempo, Gestão de Custos, Gestão 

da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Comunicação, Gestão de Riscos e 

Gestão de Aquisições. 
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Figura 1 - Cinco encontros de interação do Gerenciamento de Projetos. 

 

Fonte: PMI (2004). 
 

 

A grande administração de um empreendimento depende da correta utilização das nove 

matérias apresentadas acima, nas quais o chefe do empreendimento, juntamente com seu grupo, 

devem caracterizar quais dessas áreas e quais ciclos devem ser aplicados a cada projeto, 

conforme a necessidade. 

 

2.2 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A utilização de boas práticas em Gerenciamento de Projetos pelas organizações está em 

expansão. No mundo globalizado em que vivemos há mudanças significativas, onde a execução 

de atividades desconcertantes e grandiosas é progressivamente normal. A necessidade para que 

as organizações lidem com suas tarefas de forma produtiva, dentro dos prazos e gastos previstos 

é cada vez maior. 

Dessa forma, surge a necessidade do entendimento de maturidade em gerenciamento de 

projetos. O conceito de maturidade pode ser entendido como o desenvolvimento de processos 

e sistemas frequentemente amiudados que buscam elevar as probabilidades de sucesso dos 

projetos (KERZNER, 2006).  

Entretanto, para Prado (2010), somente a existência de processos e sistemas não são 

garantia de sucesso. Assim, a maturidade em gerenciamento de projetos está ligada ao quão 

apta uma organização está em lidar com seus empreendimentos para que sua aplicação seja não 
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somente vantajosa competitivamente, mas vital . 

 

2.3 MODELOS DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Prado (2010) caracteriza o Modelo de Maturidade como um sistema capaz de medir 

matematicamente a capacidade de supervisionar projetos de forma eficaz, estabelecendo 

métricas e fornecendo insumos para que planos de crescimento sejam traçados em busca de 

uma organização madura. 

Em seguida, serão apresentados três modelos de maturidade em gerenciamento de 

projetos, dentre os quais se destaca o PRADO-MMGP, que será o modelo utilizado neste artigo. 

Prado (2010) apresenta os modelos a seguir. 

O Modelo Kerzner-PMMM foi entregue em 1998 e contém 183 consultas. Ele permite 

a avaliação da associação situando-a em seis níveis (KERZNER, 2006): 

● Nível 0 - Inicial; 

● Nível 1 - Linguagem comum; 

● Nível 2 - Processos comuns; 

● Nível 3 - Metodologia única; 

● Nível 4 - Benchmarking; e 

● Nível 5 - Melhoria Contínua. 

O modelo OPM3 foi entregue pelo PMI no final de 2003 e o formulário 2 foi entregue 

em 2009. Este modelo foi criado em um ciclo deliberado incluindo quase 800 especialistas de 

35 nações ao longo de 6 anos, visando a caracterização em valores de taxa sendo composto por 

3 dimensões (PMI, 2004): 

● Conhecimento: esse componente baseia-se no conhecimento da empresa e dos 

executivos do empreendimento sobre conceitos por trás dos modelos de 

gerenciamento de projetos na organização; 

● Avaliação: este componente apresenta estratégias, ciclos e metodologia pelos 

quais uma associação consegue auto avaliar seu desenvolvimento. Trata-se de uma 

sondagem com 120 inquéritos, através da qual se concebe o reconhecimento dos 

bens e carências da associação comparáveis a um conjunto de Boas Práticas; e 

● Melhoria: este componente prevê um ciclo de passagem do desenvolvimento 

contínuo para um nível mais significativo. O resultado da avaliação incorpora um 

resumo de capacidades não suficientemente evoluídas pela associação e os 
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destrincham para a formulação de planos de ação com o intuito de elevar os níveis 

de maturidade. 

Os Modelos Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos) 

foram enviados em 2002 e 2004 - Modelo Setorial (ou Departamental) lançado em dezembro 

de 2002 e Modelo Corporativo enviado em 2004 (OLIVEIRA, 2019), que será o objeto deste 

artigo. 

O modelo de negócios foi feito para ser fácil de usar e estar firmemente conectado à 

capacidade de uma indústria (ou, alternativamente, de uma divisão) de executar suas atividades 

com eficiência e gerar resultados sólidos e vigorosos. Na perspectiva de Prado (2010), um 

modelo complexo afasta seus possíveis clientes, tornando o tema do desenvolvimento muito 

discutido e pouco ensaiado. 

O Prado-MMGP está organizado em cinco níveis e sete dimensões. Além disso, 

incorpora técnicas, processos, indivíduos, avanços e dispositivos e sua linguagem segue os 

fundamentos utilizados no PMBOK (PMI, 2004) e na certificação ICB/IPMA (PRADO, 2010). 

Os níveis são os seguintes (FIGURA 2): 

● Nível 1 -  Inicial; 

● Nível 2 - Conhecido; 

● Nível 3 - Padronizado; 

● Nível 4 - Gerenciado; e 

● Nível 5 - Otimizado. 

As dimensões são (FIGURA 3): 

● Competência em Gerenciamento de Projetos; 

● Competência Técnica e Contextual; 

● Competência Comportamental; 

● Metodologia; 

● Informatização; 

● Estrutura Organizacional; e 

● Alinhamento Estratégico 
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Figura 2- Representação dos Níveis de Maturidade do Modelo Prado-MMGP 

Fonte: Baseada em Prado (2010). 

 

Figura 3 - As dimensões do modelo de maturidade Prado-MMGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prado (2010). 

 

Conforme Prado (2010), cada nível de maturidade permite as sete dimensões. A 

diferença principal de cada nível se constitui no pico de maturidade, ocorrido em cada 

dimensão. 

Segundo Santos (2019, p.29-30), essas são as dimensões: 

1. Competência em Gerenciamento de Projetos e de Programas: Os principais 

envolvidos com gerenciamento de projetos devem ser competentes 

(conhecimentos + experiência) em aspectos de gerenciamento de projetos, tal 
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como, por exemplo, apresentado no manual PMBOK do PMI. O nível de 

competência varia de acordo com a função exercida. 

2. Competência em Técnica e Contextual: Os principais envolvidos com 

gerenciamento de projetos devem ser competentes (conhecimentos + experiência) 

em aspectos técnicos relacionados com o produto (bem, serviço ou resultado) 

sendo criado, assim como com aspectos da organização (finanças, seu modelo 

produtivo/distributivo, seus negócios etc.). O nível de competência requerido 

depende da função exercida por cada um. 

3. Competência Comportamental: Os principais envolvidos com gerenciamento de 

projetos devem ser competentes (conhecimentos + experiência) em aspectos 

comportamentais (liderança, organização, motivação, negociação etc.). O nível de 

competência requerido depende da função exercida por cada um. 

4. Uso de Metodologia: Existência de uma metodologia adequada ao gerenciamento 

de projetos e que envolve todo o ciclo que necessita ser acompanhado. 

Eventualmente isto significa não somente a fase de Implementação, mas também 

a fase de Business Case. 

5. Informatização: Os aspectos relevantes da metodologia devem estar 

informatizados e o sistema deve ser de fácil uso e permitir a tomada de decisões 

corretas no momento correto. Eventualmente todo o ciclo iniciado pela 

ideia/necessidade deve ser informatizado. 

6. Alinhamento Estratégico: Os projetos executados no setor estão em total 

alinhamento com as estratégias da organização. Os processos em questão (gestão 

de portfólio) são executados com a qualidade e agilidade necessárias. Existem 

ferramentas informatizadas e a estrutura organizacional em questão é adequada. 

7. Estrutura Organizacional: Uma adequada estrutura organizacional deve estar 

em uso, tanto para o Business Case como para a etapa de Implementação. Para o 

caso da etapa de implementação, geralmente esta estrutura envolve gerentes de 

projetos, PMO, sponsors e comitês. A Estrutura Organizacional deve definir 

funções, regras e normatizar a relação de autoridade e poder entre os gerentes de 

projetos e as diversas áreas da organização envolvidas com os projetos. 

Os níveis de maturidade propostos por Prado (2010, sp) são: 

Nível 1 - Inicial ou Embrionário ou especialmente designado: A organização está 

na fase subjacente de supervisão de projetos, que são executados com base 

no instinto, "generosidade" ou "melhor esforço" da pessoa. A organização 

normalmente não é feita e o controle é inexistente. Não existem técnicas 

normalizadas. A realização é o efeito colateral do esforço individual ou 
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carma. Há oportunidades incríveis de atrasos, invasão de plano financeiro 

e resistência com detalhes especializados. 

Nível 2 - Conhecido: A associação se interessou pela elaboração e obteve projeto da 

programação dos executivos. Existem unidades separadas para utilizar as 

informações obtidas. Pode haver um esforço para normalizar os sistemas, 

mas sua utilização é incipiente. Vê-se a necessidade de impactar uma 

normalização de amplo uso para trabalhar com a preparação e controle dos 

empreendimentos. Um especialista pode ter sido designado para 

administrar o assunto, mas ainda não fez nenhum movimento para 

normalizar e estruturar o escritório. Em geral, as decepções exigem que 

aconteçam. 

Nível 3 - Padronizado: Foi feito um Escritório de Projetos (PMO) para normalizar a 

metodologia, espalhada e utilizada em todos os empreendimentos. Uma 

filosofia é acessível e perfurada por todos e uma parte dela é mecanizada. 

Uma construção autoritária adequada e viável para a área e seus tipos de 

atividades foi executada na hora da execução. Procura-se um arranjo com 

técnicas autorizadas. Tentamos obter a responsabilidade ideal dos parceiros 

principais. Os processos de preparação e controle são feitos pelos parceiros 

primários. Os chefes de projeto avançam em habilidades especializadas, 

sociais e orientadas ao contexto. Sabemos das questões que influenciam a 

exibição dos empreendimentos (prazo, custo, extensão e qualidade), porém, 

apesar de uma grande melhora nesta apresentação, essas questões não 

foram resolvidas. Há uma informação necessária. 

Nível 4 - Gerenciado: Os processos executados recentemente foram unificados e 

todos os problemas (anormalidades) foram sanados. Foram investigados os 

motivos dos desvios do objetivo da tarefa (tempo, custo, extensão e 

qualidade) e as contramedidas foram efetivamente acertadas e aplicadas. O 

ciclo de melhoria constante é aplicado em qualquer ponto em que uma 

inadequação é reconhecida. A construção hierárquica foi reconsiderada e 

desenvolvida para permitir uma relação verdadeiramente viável com as 

áreas em questão (a longo prazo uma estrutura projetada, áreas de força 

ajustadas para ou). Existem sérias áreas de força para um dos 

empreendimentos com os negócios da associação, e os ciclos para a 

organização da preparação de chaves e verificação dos objetivos de 

negócios foram definidos e seguidos. Os supervisores são profundamente 

avançados em ângulos de conduta, como conexões humanas, confrontos, 

conversas e assim por diante. Existe um conjunto de dados sobre projetos 
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executados que dá acesso às melhores práticas. A utilização de tarefas dos 

processos executivos é percebida como fator de triunfo para os projetos. A 

taxa de realização é excepcionalmente alta. 

Nível 5 - Otimizado: Os processos de preparação e execução (prazo, custo, extensão 

e qualidade) foram agilizados, o que trouxe novas atualizações de 

execução. Os projetos estão sendo executados idealmente com base em 

ampla experiência, informações, mentalidades individuais (disciplina, 

administração e assim por diante) e um fantástico conjunto de dados de 

"melhores práticas". O nível de realização está próximo de 100%. A 

associação tem alta confiança em seus especialistas e reconhece demandas 

de alto risco. 

 

3. ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de Tecnologia da Informação. A 

empresa possui escritórios em São Paulo e São Carlos - SP e recentemente iniciou seu processo 

de internalização, o que dá indícios de parcerias e entregas de sucesso alcançadas nesses últimos 

anos.  

O foco da empresa, resumidamente, está na entrega de softwares para os contratantes, 

sejam eles web ou aplicativos, aplicando quando viável, a metodologia ágil em suas execuções. 

Por fim, abrange todo o escopo que se é necessário para tais entregas, como: BackEnd, 

FrontEnd, Databases, DevOps, Cloud, dentre outros. 

Por conta de seu crescimento acelerado, em um curto período, de carteira de clientes e 

consequentemente de colaboradores, foi-se aplicado o questionário do modelo de maturidade 

Prado-MMGP em um líder do setor de Tecnologia, responsável pelos projetos, e um liderado 

de longa data da organização visando medir a congruência de suas visões, possibilitando 

enxergar se o desenvolvimento acelerado está sendo conduzido de forma unilateral e 

homogênea entre os colaboradores e líderes. 

 

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Na pesquisa qualitativa, usou-se o questionário MPCM (2022). O questionário foi 

aplicado em um líder e um liderado. O mesmo foi aplicado na data 15/08/2022, empregando o 
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modelo MMGP de Prado, para checar os resultados decorrentes e compará-los com o referencial 

teórico. 

A seguir, apresenta-se os resultados sobre a pontuação percentual de Líder e Liderado 

para cada nível (TABELA 1) e sobre a aderência a cada dimensão (TABELA 2). 

 

Tabela 1 – Pontuação percentual de Líder e Liderado para cada nível de maturidade. 

Nível Pontos do Líder Pontos do Liderado 

2 91 55 

3 85 54 

4 79 31 

5 60 10 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 2 - Pontuação percentual de Líder e Liderado sobre a aderência a cada dimensão. 

Dimensão Pontos do Líder Pontos do Liderado 

Alinhamento Estratégico 77 31 

Competência Comportamental 89 28 

Competência em Gestão de Projetos 81 35 

Competência Técnica/Contextual 88 29 

Estrutura Organizacional 74 28 

Informatização 66 35 

Metodologia 77 42 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Notas Finais (de 0,00 a 5,00) de Líder e Liderado para a Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos da empresa estudada foram respectivamente 4,15 e 2,50 

(GRÁFICOS 1 e 2). 
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Gráfico 1 - Nota Final do Líder para a Maturidade em Gerenciamento de Projetos. 

 

Fonte: Autoria própria obtido com base em MPCM (2022). 
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Gráfico 2 - Nota Final do Liderado para a Maturidade em Gerenciamento de Projetos. 

Fonte: Autoria própria obtido com base em MPCM (2022). 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Com base nos resultados apresentados acima, nota-se grande discrepância entre as 

percepções relacionadas ao gerenciamento de projetos entre as partes envolvidas. 

Segundo a visão do líder, o setor de projetos já utiliza um modelo padronizado para 
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gerenciamento de projetos com base em ferramentas, processos e competências. Além de ter 

forte apoio da alta administração para a concretização de tal maturidade. 

Indo mais além, tendo em vista uma boa pontuação no nível 4, nota-se que em sua visão, 

o modelo eficiente, caracterizado pelo nível 3, está em plena implementação por profissionais 

realmente competentes. Por fim, com base no nível 5, conclui-se que em sua visão, o setor está 

iniciando a prática da melhoria contínua e inovação de processos, além da constante otimização 

de processos e ferramentas, tendo como resultados altíssimos níveis de sucessos na entrega e 

bem estar dos colaboradores. 

Já segundo o liderado, o acelerado crescimento da empresa deixou o desenvolvimento 

em gerenciamento de projetos em segundo plano. O liderado compreende que o foco passou a 

ser na quantidade de entregas e conquista de novos clientes, o que, em sua percepção, dificultou 

a reflexão sobre os pontos negativos presentes nos projetos impossibilitando a criação e 

execução de planos de ação. Além disso, como não há utilização de sistemas informatizados 

que gerenciam os aprendizados de cada projeto com base em dados e métricas claras, as análises 

e aprendizados ficam mais difíceis de serem realizadas.  

Para o liderado, há pouca formalização de planos de ações, métricas e dados. Segundo 

ele, os techleads (liderados) levam “na conversa e no entendimento próprio, a responsabilidade 

de cada um”. Não há a percepção de uma técnica, tornando o modus operandi muito subjetivos 

e particulares. Ele acrescenta que em sua percepção não há muita preocupação da alta liderança 

com o gerenciamento de projeto, com os aspectos técnicos das entregas no prisma de gestão e 

nem com as questões pessoais que envolvem os liderados, sendo o foco deles apenas a entrega. 

Esta discrepância entre as visões pode indicar o afastamento do líder do “dia a dia” dos 

projetos, que acaba por não participar do desenvolvimento das pessoas, das reuniões diárias e 

do contato com clientes. O que pode também ser um reflexo da sobrecarga da liderança que 

torna inviável tal proximidade com o dia a dia. Algo justificável pela rápida expansão da 

empresa. 

É importante ressaltar que o líder participante deste estudo se trata do principal e único 

líder da área, como consequência é possível inferir que a percepção sobre o próprio setor tende 

a carregar vieses. Isso demonstra a necessidade de incluir em estudos futuros a aplicação de 

questionários em indivíduos diversos, tanto líder quanto liderados, a fim de reduzir tais 

tendências comportamentais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos conseguimos concluir a necessidade de algumas 

melhorias e aproximações entre a percepção de líder e liderado. Desta maneira propõem-se: 

● Atuação estratégica junta a alta liderança a fim de disseminar a importância de estratégias 

de Gerenciamento de Projeto, demonstrando as possibilidades de rendimento ainda maiores 

para a empresa; 

● Definição de métricas claras e metodologia informatizada de acompanhamento dos 

aprendizados e resultados de cada projeto, otimizando o processo de gestão de conhecimento 

e rentabilidade da empresa; e 

● Incentivos para certificações dos profissionais em Gestão de Projeto;  
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