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Resumo

Este relato técnico trata de um estudo sobre como os fatores condicionantes da maturidade em gerenciamento de projetos influenciam a
maturidade de um Escritório de Projetos Estratégicos (EPE). Para tanto, avaliou-se o nível de maturidade de uma empresa em
gerenciamento de projetos por meio de um questionário desenvolvido por Prado (2014) e a observação da influência dos fatores
condicionantes mediante a realização de entrevistas fundamentando-se nos estudos de Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013). Foi
possível avaliar que a implantação do escritório já trouxe benefícios para a organização e os fatores condicionantes que mais
contribuem para o aumento do nível de maturidade – processos e ferramentas e pessoas e equipe – são os que mais precisam de
estruturação para incrementar a maturidade em gerenciamento de projetos nesta organização que participou do estudo, embora sejam
necessários esforços de sistematização e padronização em todos os fatores. Essas conclusões sugerem que as empresas que desejam
implantar um EPE devem concentrar esforços nos fatores condicionantes de processos e ferramentas e pessoas e equipe. Este relato
técnico pode, em adição, ilustrar qualitativamente os achados conduzidos por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), fato que denota
sua contribuição prática à de gestão de projetos.
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MATURIDADE EM ESCRITÓRIOS DE PROJETOS ESTRATÉGICOS:  

UM ESTUDO DOS FATORES CONDICIONANTES  

 

RESUMO 

 

Este relato técnico trata de um estudo sobre como os fatores condicionantes da maturidade em 

gerenciamento de projetos influenciam a maturidade de um Escritório de Projetos Estratégicos 

(EPE). Para tanto, avaliou-se o nível de maturidade de uma empresa em gerenciamento de 

projetos por meio de um questionário desenvolvido por Prado (2014) e a observação da 

influência dos fatores condicionantes mediante a realização de entrevistas fundamentando-se 

nos estudos de Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013). Foi possível avaliar que a implantação 

do escritório já trouxe benefícios para a organização e os fatores condicionantes que mais 

contribuem para o aumento do nível de maturidade – processos e ferramentas e pessoas e equipe 

– são os que mais precisam de estruturação para incrementar a maturidade em gerenciamento 

de projetos nesta organização que participou do estudo, embora sejam necessários esforços de 

sistematização e padronização em todos os fatores. Essas conclusões sugerem que as empresas 

que desejam implantar um EPE devem concentrar esforços nos fatores condicionantes de 

processos e ferramentas e pessoas e equipe. Este relato técnico pode, em adição, ilustrar 

qualitativamente os achados conduzidos por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), fato que 

denota sua contribuição prática à de gestão de projetos.  

 

Palavras-chave: planejamento estratégico, gestão de projetos, maturidade de projetos.  

 

ABSTRACT 

 

This technical report aims to show a study about how constraints maturity factors in the project 

management may influence the maturity of a Strategic Project Office (SPO). For this purpose, 

we assessed the maturity level of a company with respect to project management by means of a 

questionnaire developed by Prado (2014) and the observation of the conditioning factors in 

interviews carried on the criteria developed by Silveira, Sbragia and Kruglianskas (2013). The 

results lead to conclude that the implementation of the SPO brought benefits to the participating 

company. Furthermore, the maturity factors that most contribute to increasing the maturity 

level, i.e., process and tools and people and team, are the key factors that need to strengthen 

structuring to drive the company’s maturity in project management; although efforts on 

systematization and standardization need to be made in all factors. These findings indicate that 

companies willing to implement a SPO shall concentrate on the conditioning factors processes 

and tools and people and teams. In addition, this technical report provides qualitative resources 

to illustrate the findings of Silveira, Sbragia and Kruglianskas (2013) which contributes to the 

practical framework of project management. 

 

Keywords: strategic planning, project management, projects maturity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a intensificação da tecnologia e da globalização no século XXI, o ambiente dos 

negócios tornou-se cada vez mais competitivo e mais condicionado à velocidade e à efetividade 

com que as decisões são tomadas e operacionalizadas.  

Conforme Kaplan e Norton (2005), suportadas pelo processo anual de planejamento 

estratégico, as empresas devem desdobrar seus objetivos estratégicos e colocar diversas ações 

em prática, muitas vezes sob a forma de projetos estratégicos, que geralmente são conduzidos 

por profissionais das mais diversas áreas dentro das organizações.  

Para Hrebiniak (2006), o desafio de implantar as estratégias merece especial atenção para 

que as empresas tenham sucesso, pois usualmente os processos, as pessoas e os sistemas estão 

desalinhados dos objetivos empresariais.  

Em pesquisa conduzida também por Kaplan e Norton (2005), verifica-se que 67% das 

empresas pesquisadas não têm as estratégias das áreas e unidades alinhadas às corporativas e 

que 60% das organizações não alinham seus orçamentos às prioridades estratégicas. Como 

consequência, é possível afirmar que os projetos atrasam e as entregas não atendem às 

necessidades estratégicas. 

Considerando que (i) o Project Management Institute (PMI®, 2007) define a maturidade 

em gerenciamento de projetos como a capacidade de uma organização de conduzir projetos 

para direcionar sua estratégia; e (ii) Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013)  definem em ordem 

de importância os principais fatores condicionantes da maturidade em gerenciamento de 

projetos (processos e ferramentas, pessoas e equipe, orientação a negócios, qualidade dos 

gerentes de projetos, orientação a clientes e apoio organizacional), faz-se necessário, 

independentemente do modelo de gestão, observar esses fatores para centralizar a gestão dos 

projetos estratégicos derivados do processo de planejamento anual. 

Foi então desenvolvido um estudo, em uma empresa do setor de bancos, finanças e 

seguros, que possui em sua estrutura um Escritório de Projetos Estratégicos (EPE), por meio de 

um estudo qualitativo, que investigou o contexto dessa organização e buscou a seguinte 

validação: como esses fatores condicionantes da maturidade contribuíram para a maturidade 

em gerenciamento de projetos? 

Assim, o objetivo deste relato técnico é analisar como os fatores condicionantes da 

maturidade em gerenciamento de projetos identificados influenciam a estruturação de 

escritórios de projetos estratégicos.  

Objetivou-se, (i) explicitar os motivos que levam as organizações a implantar esse 

escritório, (ii) analisar como os fatores apresentados por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) 

foram considerados e como afetam a maturidade de um EPE e (iii) propor preliminarmente 

recomendações práticas às empresas, em contexto próximo ao caso analisado, sobre como 

aumentar a maturidade em gerenciamento de projetos estratégicos.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Uma breve introdução sobre gerenciamento de projetos  

 

Segundo o Project Management Institute (PMI®, 2008, p. 5), projeto é “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Diversos são 

os tipos de projetos, que variam desde o desenvolvimento de um produto ou serviço, uma 

construção civil ou a implementação de um novo processo de negócio ou produto, por exemplo. 

As organizações podem utilizar o gerenciamento de um conjunto de projetos, por meio da 



 

  

3 
 

implantação de um Project Management Office (PMO), ou um EPE, para buscar seus objetivos 

estratégicos.  

O PMI® (2007) define a maturidade em gerenciamento de projetos como a capacidade de 

uma organização coordenar a entrega de projetos simultâneos buscando direcionar sua 

estratégia. De acordo com Harrison (2006), o PMI® começou a desenvolver seu modelo de 

maturidade em 1998, apresentando cinco níveis de maturidade. Prado e Archibald (2006) 

desenvolveram um Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP), disponível 

para consulta on line e adaptável a toda categoria de projetos, também em cinco níveis: inicial, 

conhecido, padronizado, gerenciado e otimizado.  

 

2.2. A gestão centralizada da estratégia  

 

A gestão centralizada da implantação do planejamento estratégico, por meio de um EPE 

que gerencie todos esses esforços foi identificada por Kaplan e Norton (2005) e tem ajudado as 

empresas a alinharem seus processos-chave à estratégia, independentemente do modelo de 

gestão adotado. O processo de planejamento geralmente culmina no desdobramento de 

orçamentos e objetivos, o que faz com que os diferentes times proponham os desafios para o 

próximo exercício fiscal.  

Também para Hrebiniak (2006) a implantação da estratégia é um grande desafio pois as 

ações que são conduzidas de forma isolada e sem sinergia entre si, pode acarretar em problemas, 

como por exemplo, desalinhamento com os objetivos estratégicos, perda da visão sistêmica do 

negócio e investimentos ineficientes; acarretando processos, sistemas e pessoas desalinhados 

aos objetivos empresariais.  

Experiências em organizações como Chrysler Group e U.S. Army descritas por Kaplan e 

Norton (2005, p. 74-75) sugerem que a criação de um escritório central para a implantação de 

estratégias cria um efetivo ponto focal para ideias que precisam ser disseminadas por toda a 

organização e acabam funcionando como um facilitador à implementação de estratégias.  

Outros autores defendem também essa tese. Anselmo e Maximiano (2011) defendem que 

a administração estratégica por projetos, usualmente vista como ferramenta que auxilia uma 

adaptação, passa a ser vista como um ativo estratégico ligado à suas cadeias de valores e à 

consequente perenidade do negócio.  

Martins, Moura e Mesquita (2011) analisaram três escritórios de projetos da mesma 

organização, independentes das demais estruturas de projetos da organização. Concluíram que 

essas estruturas tinham atuações divergentes (de atribuições, foco e estratégia de implantação), 

mas eram convergentes em relação à obtenção de resultado para o seu departamento. Ou seja, 

mesmo que a configuração do EPE seja adequada, pode não ser ótima e não trazer todos seus 

benefícios às organizações.   

 

2.3. Fatores condicionantes da maturidade no gerenciamento de projetos  

 

De acordo com Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), os mais diversos desafios 

enfrentados no gerenciamento de projetos podem representar para as organizações diversas 

perdas e ineficiências. Esses fatores (pessoas, processos, tecnologia, clientes, negócios e 

organização), quando cuidados, melhoram os níveis de maturidade dos projetos e, 

consequentemente, o resultado entregue.  

Segundo Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), as pessoas se mostram cada vez mais 

fundamentais para as organizações alcançarem seus resultados e excelência. Compreende 

fatores como: equipe, liderança, competências e certificações.  
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Para Cooke-Davies (2011), diversos fatores podem dificultar a execução de um projeto, 

mas principalmente, os projetos falham pela falta de comunicação do gerente de projetos com 

suas diversas conexões. Também destaca que as empresas não têm investido o suficiente na 

formação de seu quadro de gerentes de projetos.  

Barcaui (2012) reforça que as competências do gerente de projetos devem buscar o 

equilíbrio entre as competências técnicas (elementos fundamentais da gestão de projetos), as 

comportamentais e as contextuais (relacionadas ao contexto do projeto, por exemplo, aspectos 

legais), para garantir a visão estratégica e o desenvolvimento de cenários. 

Processos, para Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), compreende a utilização de 

metodologias e a utilização constante de indicadores e de melhores práticas, o que permite que 

as organizações aprendam e incorporem inovações, aumentando a probabilidade de um objetivo 

ou meta serem atendidos e sustentando, assim, as suas vantagens competitivas.  

Xavier e Castellani (2013) complementam que as organizações precisam investir na 

gestão integrada de projetos e processos com a estratégia organizacional. Desse modo, os 

projetos atenderão as metas de curto a longo prazo, ao passo que os processos atenderão as 

metas operacionais diárias. Com o balanceamento de ambos, por meio de indicadores efetivos, 

as organizações podem maximizar a geração de valor dentro de um ciclo de melhoria contínua.   

Entretanto, Wilson e Perumal (2009) sustentam que a capacidade de uma empresa 

competir é afetada diretamente por sua complexidade e sua estrutura de custos, identificada em 

três aspectos: do produto (variedade e da extensão da linha); do processo (procedimentos e 

fluidez); e organizacional (aspectos físicos e estruturas). Assim, os custos da complexidade 

aparecem na interseção desses três aspectos, tendo as organizações que agir em três 

cruzamentos específicos de complexidade: “produto-processo”, “processo-organização” e 

“produto-organização”. Especificamente para o âmbito deste estudo, o segundo e o terceiro, 

ocorrem provavelmente por falta de coerência entre equipes e setores, falta de alinhamento 

entre objetivos e projetos ou problemas gerados por toda complexidade gerada em uma 

estrutura; fatos que devem ser constantemente observados pelos gestores de projetos.  

Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) definem a tecnologia como equipamentos, 

sistemas e aplicativos de informação e suporte à tomada de decisão que auxiliam na busca por 

respostas ágeis. Davenport (2006) enfatiza que, para uma organização competir, deve 

considerar a análise, as evidências e as ferramentas quantitativas como primordiais para as 

decisões em ambientes competitivos. Complementa ainda que precisa ser desenvolvida uma 

cultura de respeito à medição, encorajando todos a decidir com base em fatos.  Já Ross e Weill 

(2004) assinalam que a implantação de sistemas é um desafio não só tecnológico, mas também 

de negócios, porque são exigidas diversas mudanças em todos os processos organizacionais.  

Para Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), são os clientes que definem os padrões de 

qualidade da entrega, portanto, quanto mais se monitora a sua satisfação e o relacionamento 

cliente-equipe, maior a probabilidade de êxito em um projeto. Sustentam ainda que a cultura 

organizacional e o patrocinador do projeto devem fomentar essa visão e o gerente de projeto 

deve ser o principal elo entre clientes e equipe.  

Além do cumprimento do prazo, do orçamento e dos requisitos estabelecidos, o sucesso 

de um projeto pode ser medido por meio da satisfação dos clientes com o que foi realizado, 

como indicam Gray e Larson (2009).  

Trentim (2013) complementa que o sucesso de um projeto está intimamente ligado à 

capacidade de se engajar stakeholders atendendo ou excedendo suas necessidades e 

expectativas. Sugere então que esse gerenciamento deve estar baseado na sólida identificação 

dos benefícios desejados, na definição, criação, entrega e distribuição de valor e 

relacionamentos, em um processo de feedback contínuo.  
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Segundo Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), o negócio deve ser considerado sob os 

aspectos de entrega de resultados (suporte à estratégia competitiva), vantagem competitiva 

(propósitos de longo prazo com planos de ação e priorização de recursos) e agregação de valor 

(associar a estratégia de negócios à gestão de portfólio de projetos). 

Porter (1989) assinala que a vantagem competitiva consiste na capacidade de uma 

organização gerar valor por meio da execução de uma estratégia bem escolhida. Também 

elucida que a cadeia de valor de uma empresa inclui atividades diretas e indiretas e de garantia 

de qualidade que estão interligadas e afetam umas às outras, sendo essencial para a análise dos 

custos e os fatores que os influenciam a busca pela vantagem competitiva.  

Para Kaplan (2013), os modelos de negócios e a forma como empresas geram valor não 

duram mais como no passado, razão pela qual precisam estar em constante avaliação para 

explorar a possibilidade de recombinar sua tecnologia com sua capacidade de gerar valor. 

Alerta, entretanto, que a adaptação de um novo modelo de negócio deve experimentar vários 

modelos diferentes para se assegurar que realmente funciona, criando-se novos ao mesmo 

tempo em que se administram os antigos e se recombinam ideias e competências existentes. 

O fator organização é decomposto por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) em fatores 

de cultura (tratar diferentes culturas para suportar os projetos), autonomia, autoridade e poder 

do gerente de projetos, implantação de um escritório de projetos e patrocínio executivo.  

Livermore (2011) complementa que a “inteligência cultural” é a capacidade para se atuar 

eficazmente em diferentes contextos culturais. Entender e ser sensível a pessoas de outras 

culturas e à forma como pensam, sentem e atuam, sendo, portanto, um trunfo de larga aplicação 

na resolução de problemas.  

No que tange ao item escritório de projetos, Tjahjana, Dwyer e Mohsin (2010) relatam 

que só é possível garantir que cada projeto esteja apoiando diretamente os objetivos 

organizacionais quando se estabelece um escritório de projetos que atue como uma agência de 

supervisão e coordenação e um elo entre os projetos e o primeiro nível da organização.  

Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) investigaram esses fatores em todo território 

nacional, considerando três variáveis: a presença dos fatores, o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos e a relação determinante, ou não, entre elas. Realizaram uma análise 

descritiva dos níveis de maturidade e dos fatores condicionantes de maturidade por regressão 

fatorial, que lhes permitiram então identificar os seis fatores e todas as suas variáveis 

associadas: (i) processos e ferramentas, (ii) pessoas e equipe, (iii) orientação a negócios, (iv) 

qualidade dos gerentes de projetos, (v) orientação a clientes, e (vi) apoio organizacional.  

Os fatores foram então ordenados por regressão logística, classificando assim a sua 

contribuição para a elevação do nível de maturidade, segundo seu coeficiente de importância. 

Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), apresentam três conclusões: (i) os níveis de maturidade 

em gerenciamento de projetos de empresas brasileiras tendem a ser baixos; (ii) todos os fatores 

condicionantes tiveram um alto grau de presença, com destaque para pessoas e equipes (maior 

presença) e para processos e ferramentas (menor presença), o que mostra práticas recentes e 

pouco aculturadas nas empresas brasileiras; e (iii) os fatores condicionantes impulsionam a 

maturidade a partir da hierarquia de presença: processos e ferramentas, pessoas e equipe, apoio 

organizacional, orientação a clientes, qualidade dos gerentes de projetos e orientação a 

negócios. 
 

3. MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

O método utilizado para o estudo está fundamentado nos conceitos de Yin (2010) no que 

tange o protocolo da coleta e à coleta de evidências para um estudo de caso único. Com o intuito 
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de garantir o sigilo das informações, tanto o nome da empresa participante (EMP) quanto dos 

entrevistados foram mantidos em sigilo e as entrevistas realizadas foram gravadas – mediante 

o consentimento do entrevistado– e transcritas para posterior análise.   

Para o EPE da EMP, o levantamento das informações ocorreu em dois momentos: no 

primeiro, o EPE foi enquadrado em um nível de maturidade definido de acordo com um 

questionário estruturado da teoria MMGP de Prado (2014) e, no segundo, foi analisada a 

situação específica à luz dos fatores condicionantes para a maturidade, por meio de um roteiro 

estruturado de entrevista, buscando-se evidenciar como esses fatores influenciaram o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos identificado, conforme representa a Ilustração 1.  
 

 
Ilustração 1: Processo de levantamento e análise das informações 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Como recomendado por Yin (2010), procurou-se também, por meio de uma triangulação, 

tomar cuidado com relação à imparcialidade: tanto do ponto de vista do entrevistador como dos 

entrevistados – de áreas diferentes e perfis diferentes, evitando julgamentos, vieses ou 

direcionamentos.  

 

3.1. A investigação sobre o nível de maturidade  

 

Para identificar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos da EMP, foi 

utilizado o questionário estruturado de múltipla escolha sugerido por Prado (2014), com 

quarenta questões, respondido pelo responsável e pelo integrante do EPE. As respostas ao 

questionário foram totalizadas, atribuindo-se notas a cada uma delas.  

Segundo a metodologia, ao total de pontos obtido somam-se 100 e o resultado divide-se 

por 100, indicando assim o nível de maturidade em gerenciamento de projetos da organização, 

como fica demonstrado pela equação um exemplo: 
 

Ilustração:  

Esse resultado representa, segundo Prado (2014), o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos da empresa, ou seja, para o exemplo, a empresa estaria no nível de 

maturidade 1 – inicial. O questionário estruturado foi enviado para a EMP por e-mail no mês 

de dezembro de 2014 e foi devolvido, também por meio eletrônico, no início de janeiro de 2015.  

 

3.2. O estudo sobre os fatores condicionantes de maturidade 

 

Foi elaborado um roteiro de entrevista a partir da literatura e também por meio de 

discussões com especialistas, utilizado para verificar os fatores condicionantes de maturidade e 

suas variáveis condicionantes, que serviu como um guia de investigação que permitiu 

aprofundar mais uma determinada questão que outra, a depender das evidências observadas. 
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Também foi utilizado um protocolo de coleta de dados, que cruzou os dados dos fatores 

condicionantes, com as questões desenvolvidas e os entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas por um dos autores na EMP em São Paulo, em dois dias 

(29 de dezembro de 2014 e 8 de janeiro de 2015), totalizando 3,25 horas. Todas as evidências 

registradas são baseadas em anotações, observações diretas no ambiente de entrevista e em uma 

gravação de 70 minutos feita em 8 de janeiro de 2015 com o integrante do EPE, sendo a 

transcrição realizada por um fornecedor contratado. O fator condicionante para a maturidade 

em gerenciamento de projetos “orientação a negócios” foi investigado também com um diretor 

da unidade comercial, apenas com registros. 

 

4.  CONTEXTO DO PROJETO 

 

A EMP pertence ao setor de bancos, finanças e seguros, e destaca-se como uma das mais 

sólidas do ramo. O EPE centraliza diversos projetos estratégicos, que envolvem diversas áreas 

e diversas finalidades, que vão desde a melhoria de um processo específico até o lançamento 

de um novo produto. Por esses motivos, foi selecionada para ser analisada sob a ótica da 

maturidade em gerenciamento de projetos estratégicos.  

Sobreira et al. (2011) relatam o resultado de uma pesquisa bianual1, divulgada em 2010, 

com 345 empresas sobre a maturidade no gerenciamento de projetos. Nessa edição, 

participaram 14 empresas pertencentes ao mesmo setor que a EMP. Destas, 57% possuem uma 

área para executar projetos relacionados a mudanças organizacionais, e/ou melhoria de 

resultados operacionais, ou desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Do setor relacionado à EMP, 50% dos respondentes estão no nível de maturidade 2 – 

conhecido, contra 44% da média geral dos participantes de todos os setores. Pode-se ainda 

avaliar que o nível de maturidade do setor da EMP é de 2,68 segundo a pesquisa e apresenta 

um pequeno incremento em relação ao ano de 2005, o que pode indicar que o setor vem 

trabalhando para fortalecer sua maturidade em gestão de projetos.  

 

5.  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

5.1 Análise da investigação sobre o nível de maturidade 

 

Considerando as respostas dadas ao questionário MMGP, a EMP alcançou 117 pontos. 

Conforme a metodologia de Prado (2014), a equação, identifica o nível de maturidade do EPE: 

n 

 MP 

Portanto, segundo a teoria, a EMP pode ser enquadrada no nível de maturidade 2 – 

conhecido. Esse resultado traduz quantitativamente o nível de maturidade, que segundo Prado 

(2014), representa o despertar para o assunto e conhecimentos introdutórios de gerenciamento 

de projetos, o uso introdutório para sequenciamento de atividades, iniciativas isoladas para o 

planejamento e o controle de alguns projetos, ausência de plataforma padronizada para 

gerenciamento de projetos e o despertar de uma consciência sobre a importância da 

implementação de uma.  

 

                                                      
1 Também utiliza a metodologia MMGP de Prado (2014). 
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5.2 Análise dos fatores condicionantes da maturidade 

 

A análise dos fatores condicionantes da maturidade, feita por meio das entrevistas, será 

apresentada por fator e de acordo com a ordem de contribuição para o incremento da 

maturidade, após a apresentação dos motivos que levaram a EMP a implantar um EPE. 

Os registros da entrevista realizada mostram que o planejamento estratégico da EMP é 

traduzido por um mapa estratégico. Vários projetos, conduzidos por diversas áreas, sem 

metodologia definida e indicadores, acabavam estando muitas vezes distantes da real 

necessidade da EMP e mais voltados aos desejos e às crenças do líder de um determinado 

projeto, assim como exemplificado por Kaplan e Norton (2005). Tais fatos podem ser 

evidenciados na entrevista com o integrante do EPE: “Os projetos eram realizados por áreas e 

estas muitas vezes estavam descoladas dos objetivos estratégicos. Os projetos eram 

personificados e sem visão sistêmica.” Por esses motivos, a EMP estruturou uma área no ano 

de 2011 que passou a centralizar a gestão de todos os projetos derivados do planejamento 

estratégico – o EPE. Em 2015, conta com uma carteira de 108 projetos ativos, permeados por 

diversas áreas. 

Apesar da implantação do EPE, segundo o entrevistado, “passamos a acompanhar o 

desenvolvimento e estimular e questionar, mas apenas acompanhamos o desenvolvimento dos 

projetos”, ou seja, o EPE coordena a execução, mas ainda não atua diretamente e proativamente 

na gestão direta desses projetos estratégicos. Tal fato corrobora o estudo realizado por Martins, 

Moura e Mesquita (2011), segundo o qual a configuração do EPE pode ser adequada, mas não 

necessariamente ótima, a ponto de potencializar os recursos e o desempenho dos projetos de 

departamentos ou da EMP.  

A implantação do EPE trouxe impactos que puderam também ser observados na cadeia 

de valor. Segundo o integrante do EPE, “pode-se observar o impacto na cadeia de valor, na 

precificação de produtos e na intensificação do cross-selling, por ações sugeridas pela visão 

sistêmica do EPE perante os projetos”. 

Dessa forma, pode-se ter alguns indícios, conforme Anselmo e Maximiano (2011), de que 

a administração estratégica de projetos começa a ser vista como um ativo estratégico das 

organizações, que interfere na cadeia de valor e na consequente perenidade do negócio.  

Evidencia-se, portanto, que estabelecer um mapa estratégico e distribuir os projetos pelas 

diversas áreas não necessariamente garante que todos os projetos sejam implantados e que uma 

organização cumpra seus objetivos. Ainda, segundo o integrante do EPE: “O mapa estratégico 

por si só não leva a lugar nenhum, muitas coisas são desenhadas e não são implantadas. Noventa 

por cento do trabalho é a realização/implantação dos projetos estratégicos.” 

Durante a investigação do fator processos e ferramentas, pode-se observar que a EMP 

fez a opção de elaborar uma metodologia própria – para garantir procedimentos, processos e 

ferramentas adequados a sua realidade –, inspirada pelo modelo PMI, que vem sendo elaborada 

ao longo do tempo. Para o integrante do EPE: “Muitas vezes lidávamos com projeto sem saber 

que era projeto porque a gente não via nenhum padrão, cada um fazia do teu jeito, o importante 

era a entrega. Hoje a entrega não deixa de ser importante, só que hoje gerou uma consciência 

de que precisam ser cumpridas algumas etapas”. 

Percebe-se, então, que estabelecer uma metodologia para o gerenciamento de projetos 

estratégicos fez com que a EMP passasse a organizar, padronizar e direcionar os esforços de 

seus profissionais para a consecução de seus objetivos estratégicos.   

Aqueles projetos estratégicos que foram selecionados para serem executados e 

implantados estão sob gestão macro da área de projetos, com responsabilidade compartilhada 

com cada uma das áreas envolvidas, ou seja, o EPE da EMP é responsável por acompanhar 
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prazos e indicadores, ficando o desenvolvimento do projeto em si a cargo de cada uma das áreas 

responsáveis. Segundo o integrante do EPE: “os projetos que são intercalados dentro do 

planejamento estratégico, a gente tem um controle aqui em relação a prazo e indicadores”. 

Todos os projetos são mensurados com base em indicadores de diversas naturezas, e 

segundo o integrante: “os responsáveis tiveram o compromisso de gerar projetos e indicadores... 

Tem estratégico, tem financeiro, quantitativo, qualitativo... Tem indicador que eu mensuro 

mensalmente, tem indicador que eu tenho trimestralmente, semestralmente”. 

Pode-se inferir, portanto, que o fator processos, de acordo com a teoria de Silveira, 

Sbragia e Kruglianskas (2013), começa a ser aplicado porque a EMP tem uma metodologia 

própria de gerenciamento de projetos e indicadores de desempenho, embora ainda de forma 

incipiente por terem gestão direta apenas sobre indicadores e prazos.  

No tocante à gestão dos processos e suas interfaces com o gerenciamento de projetos, de 

acordo com o exposto por Xavier e Castellani (2013), pode-se perceber que a EMP se preocupa 

prioritariamente com processos em vez de desenvolver uma gestão integrada de projetos e 

processos na visão do integrante do EPE: “As pessoas têm preocupações com processos e hoje 

estão começando a entender o que é um projeto. A preocupação maior é o processo”. 

Ainda, foram observados controles manuais e não integrados, sem uma plataforma oficial 

que suporte a tomada de decisão e a busca por respostas ágeis, como indicado por Silveira, 

Sbragia e Kruglianskas (2013) ou como as necessidades elencadas por Davenport (2006) em 

função dos ambientes empresariais cada vez mais competitivos. Tampouco, como sustentam 

Ross e Weill (2004), não foi possível constatar a utilização de tecnologia. Segundo o integrante: 

“Eu tenho um controle… Não tem sistema pronto, é controle manual dos projetos e uma 

ferramenta que a gente utiliza, meio que (Access) com (Excel). É assim que a gente faz, a gente 

não tem uma ferramenta oficial de gestão de projetos hoje”  

Apesar disso, o EPE contribuiu para que os conceitos sobre gerenciamento de projetos 

fossem difundidos e para que cada profissional da EMP visualizasse sua contribuição individual 

para os objetivos estratégicos, organizasse o seu trabalho e consequentemente suas entregas, 

mas ainda não se evidencia uma melhora na performance no gerenciamento de projetos.  

 
Percebemos melhoria no entendimento das pessoas. O EPE dá percepção em relação à evolução dos 

projetos. Indicadores e tudo, a gente vê que não pegou. A percepção das pessoas, “participo, sou 

responsável de um projeto, que tem uma entrega, que participa dos objetivos, que está vinculada à 

estratégia” isso melhorou, a percepção de integração. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

Isso nos mostra que apesar de o entendimento na EMP hoje estar um pouco mais 

amadurecido sobre o gerenciamento de projetos, os profissionais ainda não estão totalmente 

aculturados. Tal fato ocorre provavelmente pela gestão dos projetos ainda ser compartilhada, 

além de ser exigido tempo para que uma mudança cultural possa se solidificar.   
Pode-se também depreender que o papel principal do EPE é de acompanhar o 

desenvolvimento das atividades dos projetos e até um papel formativo sobre o gerenciamento 

de projetos estratégicos: 
 

[...] a participação das pessoas em relação ao contexto estratégico, a gente percebe uma melhora. 

Quando a gente foi conversando, percebemos que as pessoas começam a entender o EPE. Então vou 

te falar: “... hoje eu vou te mostrar como no meio dos projetos a sua contribuição vai ser mais efetiva 

e você vai entender realmente o seu papel dentro da empresa”. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 

2015) 

 

Finalmente, para o fator condicionante de processos e ferramentas, os custos processo-

organização e produto-organização, como referenciados por Wilson e Perumal (2009) merecem 
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atenção pois a EMP parece não conhecer claramente os custos de sua complexidade, por 

provável falta de aplicação de tecnologia:  
 

A gente acaba se focando em um pedaço e esquecendo toda essa correlação que existe entre 

estrutura, processos e entrega. A visão é essa, você desenvolve, muitas vezes essa questão de 

estrutura e de processo se perde pelo fato do produto estar ganhando mercado, vendendo horrores, 

sucesso na mídia, sucesso com os clientes, você acaba deixando de perceber o custo estrutural disso. 

(Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

Dentro do fator pessoas e equipe, os pilares de equipe e liderança elencados por Silveira, 

Sbragia e Kruglianskas (2013) se fazem muito presentes na gestão dos projetos alocados na 

área. Isso se verifica, sobretudo, no questionamento feito pela liderança, que busca dar 

direcionamento às ações tomadas pelos responsáveis de cada projeto. Tal atitude pode ser 

extremamente contributiva, mas como é compartilhada com as áreas e ainda não padronizada, 

por vezes pode ser pouco efetiva:  

 
A gente questiona muito o gestor do objetivo, que é o responsável por esse projeto, para saber que 

realmente que aquilo que ele está fazendo contribui ou não. Então a nossa participação se limita a 

isso, a tomada de decisão em relação ao projeto, ele (gestor da área) vai tomar... Então a gente mais 

é um questionador. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

O pilar competência de Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) pode ser observado, mas 

ao se questionarem os conceitos apresentados por Barcaui (2012) sobre quais são as 

competências, evidenciam-se aquelas focadas nas questões comportamentais e menos nas 

técnicas e contextuais:  

 
[...] tem a competência do planejamento, aí vem a questão de liderança, a questão de gestão de 

pessoas. Relacionamento interpessoal, você pode classificar assim também.... Competência básica 

nossa, ser proativo, forte com as coisas, indagar, ir atrás das pessoas, conhecer o negócio, o 

planejamento estratégico. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

O plano de competências também não é suportado em seu desenvolvimento pela área de 

Recursos Humanos. Embora tenha práticas e conceitos próprios, o pilar das certificações 

indicado por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) não se mostra estruturado. Tais análises 

corroboram o apresentado por Cooke-Davies (2011), podendo indicar um não efetivo 

investimento das empresas na formação de seus gerentes de projetos:  

 
Eu posso questionar o (RH)...“Tem essa necessidade específica aqui, o que você me orienta a fazer?” 

Aí ele vai lá e suporta... A gente que identifica alguma coisa fora e fala, “eu quero participar disso, 

entendo que isso vai contribuir para o negócio, para a minha formação, para a capacitação da 

empresa”. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

Ademais, como alertado por Cooke-Davies (2011), um plano de comunicação efetivo se 

faz necessário para minimizar prováveis impactos negativos, o que se mostra para a EMP já 

necessário, conforme o seguinte trecho da transcrição: “Está vendo a lousa ali? Tem o segundo 

item: plano de comunicação. É uma das pautas para esse ano”.  

Considerando o fator apoio organizacional, pelo fato de o EPE estar estruturado, fica 

evidenciado os conceitos indicados por tanto por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) quanto 

por Tjahjana, Dwyer e Moshin (2010). Identifica-se o comprometimento dos profissionais 

como o fator cultural da EMP que mais contribui para a implantação dos projetos estratégicos. 
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Sobre os possíveis endereçamentos a culturas diferentes levantados por Silveira, Sbragia 

e Kruglianskas (2013) – denominados por Livermore (2011) como inteligência cultural –, pode-

se perceber que o EPE tem uma grande preocupação em conseguir articular a cultura de cada 

uma das áreas e profissionais para agregar diferentes subsistemas empresariais:  
 

[...] você tem que conhecer as pessoas e entender o que elas fazem, para você poder entender por 

que ela te responde daquele jeito, só que a gente tem que ser mediador de coisas. Então mesmo a 

gente tendo várias pessoas, com várias formações, com várias capacitações, tipos culturais 

diferentes, tem que fazer o negócio acontecer. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

Como demonstrado por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), é de fundamental 

importância na EMP o papel do sponsor ou patrocinador executivo do projeto, para que os 

projetos estratégicos tenham sucesso, acompanhando inclusive o detalhe de toda sua execução. 

Para o integrante do EPE: “ A gente percebe que o grau de envolvimento deles (patrocinadores) 

é grande porque eles são responsáveis por prestar conta... Ele define, mas ajuda na elaboração 

do como e está sabendo quem está fazendo a coisa ali no final”.  

 O fator orientação a clientes pode ser percebido na EMP quando se verifica uma grande 

preocupação com a qualidade da entrega e com a aparente boa percepção por parte dos 

stakeholders: “Periodicamente a gente tenta estar próximo das equipes. Em cada empresa, a 

gente tem um consultor de planejamento estratégico... ele que faz o acompanhamento, tira 

dúvidas, ajuda as pessoas”.  

Fica também evidenciado no depoimento acima que o gerente de projeto é o principal elo 

entre a equipe e os clientes, sendo esse papel delegado a um consultor de planejamento 

estratégico, muitas vezes prestador de serviços de empresa de consultoria contratada, pela 

provável abrangência territorial da EMP.  

Sobre a metodologia para identificação da satisfação dos stakeholders, não pôde ser 

observado um processo formal e padronizado de mapeamento e gestão e de avaliação da 

qualidade do trabalho desenvolvido: “Não tem uma específica, pesquisa de satisfação a gente 

não tem. Mas a gente tem o dia a dia, “como está sendo o trabalho?”, ou eles próprios vêm e 

falam... Então a gente tem muito (feedback) disso, as pessoas gostam de ter alguém lá”.  

Não distante do apresentado, o conceito de Gray e Larson (2009) sobre a gestão de 

expectativas é visível no que impacta a gestão dos stakeholders, desde que a 

execução/implantação do projeto é formalizada e também durante todo seu desenvolvimento. 

“Na hora que a gente formaliza o projeto é colocado lá qual é a expectativa dele. Em cima disso, 

a gente também tem como direcioná-lo em relação aos projetos... A gente tem como função 

ajudá-lo, direcionar o melhor caminho, pontuar, mapear e acompanhar resultado”.  

 Na próxima transcrição, verifica-se o reforço do papel questionador do EPE dentro do 

processo de monitoramento das expectativas dos stakeholders: “Então a gente fala, a gente 

orienta, porque, “olha, eu quero alcançar isso aqui”, “mas, poxa, você fez 15% do seu projeto 

só, você não vai alcançar”... Então a gente procura orientar as pessoas para que isso minimize”.  

Em consonância com o conceito apresentado por Trentim (2013), para o EPE existe um 

processo contínuo de retroalimentação da gestão informal dos stakeholders: “Pela performance 

do projeto ou até de um cenário externo que mudou, o projeto é revisto no momento que ele vai 

retroalimentando... A gente reavalia isso define uma nova entrega meta ou estrutura”. 

O fator qualidade do gerente de projetos, que envolve as competências necessárias e 

eventuais certificações exigidas para a formação da equipe – mesmo que por meio de programas 

internos –, não foi profundamente investigado em função do resultado da análise do fator 

pessoas e equipe. Conforme já apresentado, existe um plano de competências estruturado 

focado mais em competências comportamentais do que em competências técnicas e 
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contextuais. Ainda, durante as entrevistas, não se encontrou evidencias sobre o papel da 

liderança do EPE sobre o clima e o ambiente organizacional, assim como destacado por 

Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013). 

Também não há exigências formalizadas para o EPE como o PMI®, ou mesmo sobre 

metodologias de gerenciamento de projetos desenvolvidas internamente, evidenciando-se 

fatores ligados a “tempo de casa” e bagagem profissional como requisitos para a constituição 

da equipe. Segundo o entrevistado: “a parte conceitual dessas competências, a gente foi buscar 

fora... única coisa que a empresa considerou foi, o tempo de casa”.  

Como a EMP atua no setor de bancos, finanças e seguros, sua estratégia é de varejo, que, 

segundo o conceito de Porter (1989), é a estratégia escolhida pela EMP para a geração de valor 

no fator orientação a negócios. Para a entrega de resultados, fica evidente na transcrição abaixo 

que os projetos estratégicos procuram suportar a estratégia da EMP para entregar resultados:  

 
Cada área tinha um planejamento estratégico que visa crescer em geral acima do mercado em termos 

percentuais. São realizados workshops para se verificar como se cumpre o retorno mínimo exigido 

pelo acionista e quais iniciativas (projetos) ajudam nesse processo, o que precisa ser incluído e o 

que pode ser melhorado. (Diretor comercial, 29 de dezembro de 2014) 

 

 Também há evidências de que a EMP busca uma vantagem competitiva por estabelecer 

objetivos de longo prazo baseados em seu planejamento estratégico, sempre priorizando o 

retorno econômico-financeiro, tanto na visão da área comercial quanto do EPE. Segundo o 

Diretor comercial: “O plano econômico-financeiro é a partida de todo planejamento. Os de 

curto prazo têm base no orçamento do próximo ano e os projetos de calendários maiores entram 

em longo prazo. As estratégias comerciais dificilmente têm mais de 12 meses pois a 

regulamentação interfere e dificulta”. Ainda:  

 
Quando a gente fala de longo prazo no planejamento estratégico, você não tem uma classificação 

que você vai falar assim, esse projeto é curto, médio ou longo prazo. A gente tem prazos de entrega, 

normalmente, o que acontece, os projetos, dentro do planejamento estratégico têm até no máximo 

dois anos. (Integrante do EPE, 8 de janeiro de 2015) 

 

Apesar disso, na visão do integrante EPE, muitas vezes por seu foco de atuação ser mais 

operacional, perde-se a visão do resultado financeiro envolvido em cada um dos projetos, fato 

que não ocorreria se o gestor de projetos tivesse domínio total sobre todo o projeto. Mas essa 

parece ser uma visão que já está em processo de mudança: “A gente está tão focado nos projetos 

e às vezes esquece que resultado para entregar. A gente nunca pode esquecer, o acionista está 

ali esperando o resultado positivo sempre. É uma coisa que realmente está mudando aqui”. 

Ainda contribuem para essa busca, a definição de um plano de ação e a priorização de 

recursos, buscando respostas às análises dos cenários desenvolvidas dentro do processo de 

planejamento anual:  

 
A matriz SWOT é construída por duas equipes que analisam as oportunidades e ameaças. A partir 

daí, são selecionadas as iniciativas que serão realizadas para alcançar o retorno desejado, 

respondendo às seguintes perguntas: o que temos que comercializar para isso? Quem envolver? 

Quando envolver? (Diretor comercial, 29 de dezembro de 2014) 

 

Completando os aspectos assinalados por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) pode-

se citar a agregação de valor, que associa a estratégia de negócios à gestão do portfólio de 

projetos pela realização de workshops e comitês. Porém chama a atenção o fato de que a 

avaliação do resultado sobre as ações desenvolvidas esteja sob responsabilidade de uma 
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consultoria externa contratada pelo corpo diretivo (diferente da que auxilia na apuração dos 

indicadores) e sem relação funcional, mesmo que matricial com a área de gestão estratégica. 

Segundo o Diretor Comercial: “Uma consultoria externa acompanha o desenvolvimento dos 

projetos aprovados em comitê e workshops são conduzidos pelo EPE”. Alinhado, o integrante 

o EPE relata que: “Os diretores acompanham os seus projetos, cada um é responsável por seus 

objetivos, e a cada três meses é feita uma prestação de contas no workshop”.  

Estão latentes, na visão de ambos os entrevistados, os conceitos apresentados por Kaplan 

(2013), segundo os quais os modelos de negócio devem estar em constante avaliação, inclusive 

recombinando sua tecnologia para gerar valor. Uma campanha de inovação pôde ser 

efetivamente observada em todos os corredores e elevadores, mas não fica evidente a 

contribuição ativa da área que centraliza os projetos estratégicos da EMP nesse processo. 

Segundo o Diretor Comercial: “As discussões sobre inovação são levadas ao comitê, soberano 

nas decisões, inclusive ao presidente, e caso a divergência seja grande, são colocados dois 

projetos em funcionamento para se acompanhar e avaliar os resultados”.  

 

6. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 

Este estudo analisou como os fatores condicionantes para a maturidade em gerenciamento 

de projetos influenciam a maturidade de um EPE segundo Silveira, Sbragia e Kruglianskas 

(2013). Devem ser consideradas como limitações as condições do ambiente em que as 

entrevistas com o integrante do EPE foram realizadas, já que não havia um espaço 

adequadamente reservado, o que interfere nas observações e conclusões. Apesar disso, cabe 

agradecer, à EMP e a seus profissionais, que separaram algumas horas de suas agendas 

atribuladas para contribuir com o presente estudo. 

A síntese dos achados desse estudo de caso, no que tange a estruturação do EPE e os 

fatores condicionantes elencados por Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013) pode ser avaliada 

na Tabela 1: 
 

Tabela 1: Síntese dos achados 

Estruturação / 

Fator condicionante 

Evidências do caso 

Estruturação da área - EPE estruturado para ampliar a visão sistêmica entre os projetos e o alinhamento à 

estratégia. 

- Benefícios já percebidos pela EMP.  

Processos e 

ferramentas 

- Metodologia própria de gerenciamento de projetos.  

- Gestão direta apenas sobre indicadores quantitativos/qualitativos e prazos.  

- O foco maior ainda é apenas no processo (metas operacionais).  

- Ausência de plataforma tecnológica que suporte a tomada de decisão. 

- Equipes percebem sua participação nos objetivos estratégicos, mas ainda estão 

pouco aculturadas sobre a temática de gerenciamento de projetos.   

- Pouco conhecimento sobre os custos gerados pelos projetos.  

Pessoas e equipe - Liderança do EPE atuante nos questionamentos e direcionamentos, mas distante 

da tomada de decisão.  

- Foco nas competências comportamentais.  

- Desenvolvimento da equipe não é baseado em avaliação de competências. 

- Carência de plano de comunicação. 

Apoio organizacional - EPE estabelecido.  

- O comprometimento é o fator cultural que mais contribui para a implantação dos 

projetos estratégicos. 

- Atenção com as diferenças culturais entre as áreas.  

- Patrocinadores dos projetos atuantes.  
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Orientação a clientes - Preocupação com a qualidade da entrega e gestão das expectativas dos 

stakeholders. 

- Gerente de projeto compartilha o elo com os clientes com consultores externos. 

- Ausência de processo formal de avaliação da qualidade do trabalho desenvolvido. 

- Retroalimentação baseada em percepções e não em dados.  

Qualidade do gerente 

de projetos 

- Pouco foco em competências técnicas e contextuais e inexistência de plano 

certificações.  

- Tempo de casa e bagagem profissional foi o requisito para constituição da equipe.  

Orientação a 

negócios 

- Geração de valor baseada na estratégia de varejo.  

- Projetos estratégicos procuram suportar as estratégias da EMP.  

- Objetivos de longo prazo buscam suportar uma vantagem competitiva.  

- Atuação operacional do EPE prejudica o resultado financeiro.  

- Plano de ação e priorização de recursos alinhada ao planejamento anual.  

- Workshops e comitês associam a estratégia de negócios à gestão dos projetos.  

- Modelos de negócio em constante avaliação e a tecnologia incrementa a geração 

de valor.  

 Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

Foi possível observar que o motivo que levou a EMP a estruturar um EPE foi alinhar os 

projetos estratégicos que eram então realizados por diversas áreas, procurando padronizar e 

centralizar a gestão desses projetos visando contribuir com as estratégias da EMP.  

A constituição do EPE já provocou alguns impactos nos resultados, na cadeia de valor e 

na sinergia dos projetos com os negócios, despertando a visão de como o gerenciamento de 

projetos pode contribuir para a implantação do planejamento estratégico. Embora apresente 

uma configuração que é aderente às necessidades da EMP, ainda não é proficiente no que tange 

à gestão de projetos, principalmente por ter a gestão compartilhada e a falta de padronização da 

metodologia própria desenvolvida.   

No que tange processos e ferramentas, a EMP possui uma metodologia de gerenciamento 

própria, indicadores de desempenho e gestão compartilhada com as diversas áreas sobre os 

projetos e seus indicadores. Contudo, apresenta notório baixo investimento em tecnologia que 

suporte tomadas decisão, além de pouca proatividade e escasso conhecimento em relação aos 

custos de complexidade gerados pelos projetos.  

A liderança da área é bem atuante na articulação com os diversos responsáveis pelos 

projetos. Mas, em consonância com as poucas ou inexistentes competências técnicas ou 

contextuais espontaneamente citadas, sua atuação sugere estar voltada a garantir o 

comprometimento e provocar questionamentos reflexivos às decisões já eventualmente 

tomadas. Ainda, a formação dos profissionais está ainda provavelmente baseada na demanda e 

não nos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao EPE e ao negócio.  

Na visão da área que centraliza os projetos estratégicos da EMP, os clientes do EPE 

parecem estar satisfeitos, mas essa percepção fundamenta-se apenas em dados informais. 

Contudo, ao longo do processo de articulação e comprometimento, procura-se revisitar sempre 

os objetivos e o escopo do projeto em questão.  

As diferenças culturais de cada uma das áreas que possuem projetos estratégicos em 

andamento são levadas em consideração e os patrocinadores não só têm o compromisso de 

defender seus projetos, mas também de acompanhar de perto seu desenvolvimento.  

O fator orientação a negócios, que possui o menor coeficiente de importância para a 

elevação do nível de maturidade, evidencia-se como o mais bem estruturado, provavelmente em 

função do setor em que a EMP atua – bancos, finanças e seguros.  

 



 

  

15 
 

 

7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação sobre o nível de maturidade em gerenciamento de projetos propiciou 

identificar que a EMP possui o nível 2 – conhecido, o que é aderente ao conceito de Prado (2014), 

ao mercado brasileiro e especificamente ao setor de bancos, finanças e seguros, e ainda às 

análises realizadas sobre os fatores condicionantes.  

Pode-se assim concluir que: (i) a estruturação de um EPE trouxe benefícios já percebidos; 

(ii) os fatores que mais contribuem para o incremento da maturidade – processos e ferramentas, 

pessoas e equipe – são os que têm mais caminhos a serem percorridos e os que representam mais 

desafios, sendo esta a provável causa do nível de maturidade que a EMP possui; e (iii) são 

necessários esforços de padronização e desenvolvimento de sistemas em todos os fatores 

condicionantes avaliados, já que, além de organizar, um dos principais objetivos ao se implantar 

um EPE é padronizar a forma como todos os projetos são conduzidos.   

Portanto, reforça-se nesse estudo de caso os achados de Silveira, Sbragia e Kruglianskas 

(2013) sobre os fatores condicionantes da maturidade em gerenciamento de projetos, 

enfatizando-se que também para essa avaliação qualitativa, os fatores que mais contribuem para 

a maturidade – “processos e ferramentas” e “pessoas e equipe”, são os que mais poderiam 

colaborar para que o EPE da EMP evoluísse em sua maturidade, aumentando assim sua 

capacidade de coordenar esforços simultâneos que auxiliassem no direcionamento de suas 

estratégias.  

As observações e conclusões aqui colocadas sugerem que empresas que desejam 

implantar um EPE devem endereçar e concentrar esforços nos fatores condicionantes de 

processos e ferramentas e de pessoas e equipe. Espera-se, portanto, que esse artigo auxilie a 

todos que desejem implantar um EPE quanto a seus principais endereçamentos. Além disso, 

espera-se que novos estudos sejam desenvolvidos nessa área temática para aprofundar o 

entendimento e o conhecimento sobre a gestão de projetos estratégicos.    
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