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Resumo

O setor de telecomunicações é um componente estratégico em qualquer país e é considerado um elemento importante no
desenvolvimento econômico e social de uma nação. Em uma empresa desse segmento, os principais serviços oferecidos são criados nas
plataformas de tecnologia da informação por meio de um projeto. Diante disso, o processo de gerenciamento de projeto é fator crítico
de sucesso do negócio. A maturidade neste processo é um indicador chave para o alcance dos resultados e para a continuidade do
negócio. Este indicador pode ser avaliado por meio de fatores contribuintes para o aumento da maturidade do processo. Através de
pesquisa qualitativa e descritiva, este trabalho aplicou na forma de estudo de caso os conceitos revisados sobre maturidade e fatores
contribuintes em uma empresa de telecomunicações, visando assim três objetivos: descrever o processo de gerenciamento de projetos
da empresa, analisar os fatores da maturidade nesse processo e identificar de oportunidades de melhoria na organização estudada. Pelos
resultados foi possível revelar que há oportunidades para o aprimoramento da maturidade no gerenciamento de projetos, foi apresentada
uma análise sobre os fatores contribuintes para a maturidade do gerenciamento de projetos e proposto um plano de ação para o processo
para a organização estudada.
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FATORES CONTRIBUINTES PARA A MATURIDADE EM GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

Resumo 

 

O setor de telecomunicações é um componente estratégico em qualquer país e é considerado 

um elemento importante no desenvolvimento econômico e social de uma nação. Em uma 

empresa desse segmento, os principais serviços oferecidos são criados nas plataformas de 

tecnologia da informação por meio de um projeto. Diante disso, o processo de gerenciamento 

de projeto é fator crítico de sucesso do negócio. A maturidade neste processo é um indicador 

chave para o alcance dos resultados e para a continuidade do negócio. Este indicador pode ser 

avaliado por meio de fatores contribuintes para o aumento da maturidade do processo. 

Através de pesquisa qualitativa e descritiva, este trabalho aplicou na forma de estudo de caso 

os conceitos revisados sobre maturidade e fatores contribuintes em uma empresa de 

telecomunicações, visando assim três objetivos: descrever o processo de gerenciamento de 

projetos da empresa, analisar os fatores da maturidade nesse processo e identificar de 

oportunidades de melhoria na organização estudada. Pelos resultados foi possível revelar que 

há oportunidades para o aprimoramento da maturidade no gerenciamento de projetos, foi 

apresentada uma análise sobre os fatores contribuintes para a maturidade do gerenciamento de 

projetos e proposto um plano de ação para o processo para a organização estudada.  

 

Palavras-chave: Maturidade Gerenciamento de Projetos, Fatores Contribuintes, 

Telecomunicações. 

 

Abstract 

 

The telecommunications industry is a strategic component in any country and is considered an 

important element in the economic and social development of a nation. In a company of this 

segment, the main services offered (e.g. Monthly minute plan) are created in the information 

technology platforms through a project. Therefore, the project management process is critical 

to business success. The maturity in this process is a key indicator for the achievement of 

results and for business continuity. This indicator may be evaluated by analyzing the 

contributing factors which are important to increase of process maturity. Through a qualitative 

and descriptive research, this paper applies the concepts of maturity and contributing factors 

in the form of case study in a telecommunications company and goals three results: the 

describe the company's project management process, analyze the maturity of the contributing 

factors in this process and identify opportunities for improvement. Based on results, it was 

possible to conclude that there are opportunities for the improvement of maturity in project 

management in the case’s company, it was presented an analysis of the factors contributing to 

the project management maturity and proposed a plan of action for the process for the 

organization studied. 

 

Keywords: Project Management Maturity, Contributing Factors, Telecommunications 

industry. 
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1 Introdução  

 

O setor de telecomunicações é um componente estratégico em qualquer país e é 

considerado um elemento importante no desenvolvimento econômico e social de uma nação. 

No Brasil, segundo TELECO (2016) este setor possui cerca de 125% de penetração da 

população, fato que torna este mercado extremamente competitivo no qual seus players 

buscam marketing share dos concorrentes através de inovação e qualidade nos serviços. De 

acordo com o IDC (2016), o segmento de tecnologias da informação e comunicação brasileiro 

movimentará em 2016 entre U$ 160 bilhões e U$ 170 bilhões, apresentando aumento da 

competividade, sobretudo, pelos processos de fusão e aquisição previstos pela saturação do 

mercado. 

Um setor extremamente competitivo e dinâmico como o mercado de telecomunicações 

brasileiro exige um modo eficiente e eficaz de entregar novos serviços. Em uma empresa 

desse segmento, os principais serviços oferecidos (ex. plano mensal de minutos) são criados 

nas plataformas de tecnologia da informação por meio de um projeto. 

Nas organizações modernas, o processo de gerenciamento de projetos é de suma 

importância como ferramenta para geração de valor para o negócio. Esse processo está 

diretamente ligado ao negócio e à capacidade de entregar produtos e/ou serviços inovadores 

com qualidade e, por consequência, influencia na competividade das organizações, conforme 

aponta (KERZNER, 2004). Considerando a importância desse processo para as empresas, 

existe um grande interesse nas metodologias que mensuraram a maturidade do gerenciamento 

de projetos. Conforme aponta Jugdev (2002), a maturidade deste processo é um indicador 

chave para o alcance dos resultados e, sobretudo, para a continuidade do negócio. 

As metodologias de maturidade objetivam analisar a eficiência, eficácia e benefícios 

no processo de gerenciamento de projetos. Há diversas metodologias para medir a 

maturidade, no entanto elas não apresentam claramente os pilares que mais influenciam para o 

aumento do nível de maturidade. Diante deste cenário, alguns estudos como o de Silveira 

(2008), estabelecem os principais fatores que contribuem para o aumento do nível da 

maturidade em gerenciamento de projetos dentro de uma organização.  

O setor de telecomunicações possui grande oportunidade de pesquisa na maturidade 

do gerenciamento de projetos uma vez que suas características fazem do processo de 

gerenciamento de projetos, além de core business, um desafio porque ao mesmo tempo que o 

segmento exige de qualidade; a competição entre os concorrentes demanda muita agilidade na 

execução dos projetos. A equalização de prazos agressivos e qualidade no resultado final é o 

objetivo deste setor na disciplina de maturidade em gerenciamento de projetos. 

Esse trabalho tem objetivo de apresentar uma base teórica sobre os fatores 

contribuintes para a maturidade em gerenciamento de projetos e, através de uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, aplicar os conceitos apresentados na forma de estudo de caso em uma 

empresa de telecomunicações, visando assim três objetivos: (1) descrever o processo de 

gerenciamento de projetos da empresa, (2) analisar dos fatores da maturidade nesse processo e 

(3) identificar oportunidades de melhoria no processo. 

 Para atingir os objetivos propostos, o restante do documento está estruturado em seis 

seções, sendo a primeira essa introdução. Na segunda seção, é apresentado o referencial 

teórico da pesquisa. Na terceira seção, são apresentados os aspectos metodológicos utilizados. 

Na quarta seção, os resultados são descritos e discutidos, e, por fim, na quinta seção são 

apresentadas as conclusões e considerações finais. A sexta seção abrange as referências 

utilizadas na pesquisa. 

 

 

 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 3 

2 Referencial Teórico 

 

Segundo PMI (2014), projeto é um trabalho temporário em que há determinação de 

um início e fim, com dispêndio de esforço e com o objetivo de geração de algum resultado. 

Esse resultado entende-se que é diferente dos resultados gerados por projetos anteriores, de 

forma que cada projeto é único em seu resultado e em sua execução. 

Kerzner (2004) destaca em seu trabalho os principais benefícios do gerenciamento de 

projetos, sendo eles: Aumento da eficiência, permitindo atingir maior quantidade de entregas 

com a menor quantidade de pessoas ao menor custo sem perda de qualidade; Possibilidade de 

aumento da lucratividade; Permite melhor controle de mudanças de escopo; Melhor 

administração dos recursos e da capacidade da organização; Propõe meios estruturados para 

resolução de problemas; Aumento da qualidade dos produtos/serviços; Proporciona tomada de 

decisões mais assertivas; e Possibilita aumento do tamanho do negócio, ampliando o 

marketing share e a reputação. 

Ainda, de acordo com Marnewick e Labuschagne (2004), há alguns benefícios aos 

recursos humanos quando aplicada uma metodologia de gerenciamento de projetos, como por 

exemplo: Otimização na alocação recursos nos projetos; Motivação da equipe do projeto, 

aumentando os índices de produtividade; Aumento do comprometimento devido ao senso de 

propriedade, possibilitando que a equipe do projeto tenha conhecimento que as atividades do 

projeto suportarão as estratégias da organização, e o sucesso do projeto depende das 

habilidades dos membros da equipe; Definição clara de papeis e responsabilidades, 

promovendo um direcionamento concreto para a tomada de decisão. 

Além do PMBOK® descrito em PMI (2014), há várias metodologias de 

gerenciamento de projetos que oferecem benefícios para uma organização. Ghosh (2012) 

apresenta uma comparação das principais metodologias existentes, por meio de uma 

comparação ao PMBOK®. As metodologias estudadas pelo autor foram: (1) IPMA - 

International Project Management Association; (2) APMBOK - Association for Project 

Management (APM) Body of Knowledge (BOK); (3) P2M - Project Planning and Project 

Management; (4) PRINCE2® - PRojects INControlled Environments, Office of Government 

Commerce (OGC); (5) Scrum Agile Standard. 

De acordo com o autor, assim como o PMBOK®, as metodologias proveem guias que 

podem ser seguidos a fim de aumentar a taxa de sucesso dos projetos executados em uma 

organização. O autor afirma que todas as teorias podem ser aplicadas em pequenos, médios, 

ou projetos de grande escala. Todos os métodos buscam aumentar a taxa de sucesso de 

projetos por meio do correto balanceamento entre pessoas e estrutura da organização, assim 

como por meio da mitigação dos riscos apresentados por cada projeto. Por fim, o estudo 

revela que todas as metodologias servem apenas como guia e, por isso, para obterem sucesso, 

elas devem ser adaptadas a cada organização. 

O gerenciamento de projetos visa organizar e aplicar conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades de um projeto. Nesse sentido, de acordo com PMI (2014), 

a metodologia PMBOK® organiza o tema em conhecimentos, os quais são divididos em dez 

áreas: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, 

aquisições e partes interessadas (stakeholders). Além de compreender cinco grupos de 

processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.

 A partir da estruturação nas áreas de conhecimento, Zwikael (2009) apresenta que as 

áreas do PMBOK® mais influentes no sucesso de um projeto são: tempo, risco, escopo e 

recursos humanos. O autor sugere que a dedicação de gerentes de projetos a essas áreas de 

conhecimento durante o planejamento de um projeto pode resultar na maior probabilidade de 

sucesso. Ainda, o estudo revela que as demais áreas de conhecimento definidas no PMBOK® 

não deixam de ser importantes e elas requerem atenção e dispêndio de esforço de acordo com 
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o tipo do projeto. Segundo ele, a influência de determinadas áreas no sucesso do projeto é 

situacional, ou seja, em projetos em setores específicos algumas áreas são mais importantes 

que outras, por exemplo, no setor de Produção a área de comunicação é mais influente. 

Gerenciar projetos de forma eficaz e eficiente é um dos desafios das organizações de 

modo que se torna essencial um meio de mensurar a maturidade do processo de 

gerenciamento de projetos. Os modelos de maturidade auxiliam as organizações na 

mensuração de modo quantitativo quanto aos procedimentos adotados para o gerenciamento 

de projetos, facilitando a medida de progressos e a melhoria contínua dos projetos.  

Conforme aponta Silveira (2008), modelos de maturidade no gerenciamento de 

projetos possuem em comum a avaliação do processo como parte de uma avaliação maior da 

qualidade dos processos de negócio, ou seja, a maturidade organizacional. Segundo o autor, as 

metodologias dessa área comparam os processos com os resultados, os meios e os requisitos 

da organização e buscam encontrar oportunidades de melhoria, minimizando os riscos e os 

problemas. Esses modelos possuem a capacidade de normalizar os resultados de qualquer 

organização, assim os torna comparáveis de modo a permitir o benchmarking entre diversas 

organizações de diferentes setores e porte. 

Jugdev (2002) e Cooke-Davies (2002) apresentam uma comparação sobre os 

principais modelos de maturidade em gerenciamento de projetos. No último, o autor descreve 

a importância do modelo de maturidade e alerta que a adoção de um modelo envolve muito 

esforço por parte da organização e os seus resultados podem não responder às expectativas. 

Segundo Khoshgoftar (2009), há diversos modelos de maturidade e não existe um padrão. 

Cada metodologia possui uma característica e um framework diferente e, dessa forma, cabe a 

cada organização analisar qual delas melhor se aplica em seu contexto. 

Cabe ainda ressaltar os trabalhos com foco no cenário brasileiro sobre de maturidade 

em gerenciamento de projetos. Nesse sentido, o modelo MMGP (Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos), definido em Prado (2008), apresenta um modelo de maturidade 

com base em casos de empresas do Brasil.  

 Silveira (2008) revela através de revisão bibliográfica dos modelos de maturidade e 

uma pesquisa quantitativa que há fatores que contribuem para a elevação do nível de 

maturidade de gerenciamento em projetos e da própria organização, independentemente do 

modelo de análise da maturidade. O trabalho identificou os fatores contribuintes que 

influenciam diretamente na ascensão do nível da maturidade em gerenciamento de projetos 

em empresas brasileiras. O resultado foi dividido em seis fatores contribuintes, dividindo-se 

ainda em 17 subfatores, conforme apresentado na Figura 1. 

De acordo com Silveira (2008), as pessoas são essenciais e fatores cruciais em 

projetos. O fator pessoas compreende a equipe do projeto, composta por recursos 

especializados com conhecimento, habilidades e atitudes, os quais conduzirão e contribuirão 

para o resultado do projeto. Esse fator é composto por apenas um subfator: equipe. 

Outro fator importante é o gerente de projetos que constitui um componente 

importante dentro da composição da equipe do projeto. Cabe a esse indivíduo liderar as 

demais pessoas do projeto, por meio de um conjunto de habilidades gerenciais e técnicas, 

sobretudo, através de uma visão aderente ao negócio. Esse profissional deve executar a 

missão e a visão da organização, repassando a mensagem a todos os membros da equipe. Esse 

fator no estudo de Silveira (2008) é composto por três subfatores: competência, certificações e 

liderança. 
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Figura 1: Fatores contribuintes  

 

Fonte: Adaptado de (SILVEIRA, 2008) 

Outro fator importante é o gerente de projetos que constitui um componente relevante 

dentro da composição da equipe do projeto. Cabe a esse indivíduo liderar as demais pessoas 

do projeto, por meio de um conjunto de habilidades gerenciais e técnicas, sobretudo, através 

de uma visão aderente ao negócio. Esse profissional deve executar a missão e a visão da 

organização, repassando a mensagem a todos os membros da equipe. Esse fator no estudo de 

Silveira (2008) é composto por três subfatores: competência, certificações e liderança. 

O sucesso do gerenciamento de projetos está intimamente ligado à existência e uso 

constante de metodologias, suas melhores práticas, suportadas por ferramentas e monitoradas 

e controladas por consistentes indicadores de desempenho. Em Silveira (2008), o fator 

Processos & Ferramentas apresenta conceitos para entendimento do tema de melhores 

práticas, metodologia em gerenciamento de projetos, indicadores de desempenho, ferramentas 

e sistemas de informações, escritório de projetos e tomada de decisões, constituindo assim 6 

subfatores. 

O fator Clientes visa garantir a qualidade do processo, uma vez que os clientes buscam 

seu produto (ou serviço) com a maior qualidade possível, no menor prazo e custo viáveis. 

Dessa forma, conforme apresenta Silveira (2008), uma organização madura deve possuir, 

integrado aos seus processos, medições de qualidade e das expectativas dos clientes, sejam 

eles internos ou externos. 

Silveira (2008) afirma que o fator negócios suporta o ambiente corporativo, criando 

valor para os stakeholders, de forma a sustentar as organizações no longo prazo. Como afirma 

o autor, o fator Organização objetiva incluir parte intangível da organização que representa 

parte importante da mensuração da maturidade. Esse fator é composto pelos subfatores 

Cultura, Estrutura Organizacional e Patrocínio de Executivos. 

Para determinar a característica dos fatores contribuintes e as principais oportunidades 

no processo de gerenciamento de projetos de uma empresa no setor de telecomunicações, o 

qual compõe o objetivo desse trabalho, será utilizado como base para definição dos fatores 

contribuintes o resultado apresentado por Silveira (2008).  
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3 Metodologia 

 

De acordo com a classificação apresentada em Da Silva (2005), uma pesquisa pode ser 

estruturada por meio seguintes aspectos: natureza, forma de abordagem dos problemas, 

objetivos e procedimentos. Assim, este trabalho é classificado conforme abaixo: 

 Natureza: trata-se de uma pesquisa aplicada, em que os temas de gerenciamento de 

projetos, metodologias para mensuração de maturidade no processo e seus fatores 

contribuintes são levados à aplicação prática particularmente por meio de um caso de 

uma empresa de telecomunicações; 

 Forma de abordagem do problema: pesquisa qualitativa, em que o conhecimento 

não pode ser traduzido em números e onde o am iente   a  onte natura   e co eta  e 

dados que são obtidos pelo pesquisador no exercício de papel-chave; 

 Objetivos: pesquisa descritiva, porque visa descrever as características de uma 

determinada população, nesse caso a empresa estudada, envolvendo o uso de técnica 

padronizada para coleta de dados, por exemplo, entrevista e observação sistemática, 

adquirindo maior conhecimento sobre o tema com o intuito de torná-lo explícito; 

 Procedimentos técnicos: trata-se de um estudo de caso, porque estuda de forma 

profunda e exaustiva os fatores contribuintes para maturidade do gerenciamento de 

projetos da empresa, de maneira que permita o amplo conhecimento do mesmo. De 

acor o com  in  2001   o estu o  e caso   uma pesquisa emp rica que investi a um 

fenômeno contemporâneo, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. 

 

3.1 Universo e amostra 

A seleção da amostra foi considerada não probabilística e intencional, uma vez que 

dependeu de fatores como disponibilidade das pessoas participantes da pesquisa. Segundo Da 

Silva (2005), para esse tipo de amostra “escolhem-se casos da amostra que representem o bom 

julgamento da população/universo”. 

 A escolha do caso baseou-se nos seguintes critérios: empresa multinacional de grande 

porte com subsidiária no Brasil; setor dinâmico e extremamente competitivo, o qual exige 

velocidade na implementação de novos projetos, por consequência, desafio na aplicação de 

metodologias. 

A empresa é um dos maiores players do mercado de telecomunicações no Brasil e está 

posicionada entre as quatro maiores operadoras brasileiras, com receita anual de mais de R$ 

20 bilhões de reais. Atua no país há mais de 17 anos e está presente em todos os estados, 

capilarizada em mais de 3.000 cidades brasileiras. A operadora possui atuação exclusivamente 

no mercado nacional, porém possui sua controladora estrangeira. 

 

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

Para essa pesquisa será adotado o processo de coleta de dados através de pesquisa não-

padronizada focalizada e observação livre. A entrevista não-padronizada focalizada, de 

acordo com Lakatos (2006), dá liberdade para o pesquisador desenvolver os questionamentos 

em qualquer direção que considere pertinente, sendo uma forma mais ampla de explorar cada 

questão, mas ainda assim possui um roteiro de tópicos relativos à questão de estudo.  

 A observação livre ou assistemática consiste em coletar e registrar os fatos da 

realidade sem meios formais, técnicas especiais ou perguntas diretas. O fato que determina 

esse tipo de coleta é a maneira casual como o evento é observado, sem que tenha um 

planejamento prévio do ponto de vista de qual evento e como observá-lo. As principais 

observações foram realizadas em ambiente corporativo através de rotinas do trabalho do 

pesquisador na organização e também por meio da participação em projetos da empresa. 
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 Foram entrevistados quatro funcionários da empresa estudada que são responsáveis 

por parte da cadeia da execução de projetos, representando os seguintes stakeholders: clientes 

internos e demandantes dos requisitos de negócio; Escritório de Projetos e Gerentes de 

Projetos. A maioria das pessoas selecionadas trabalha na empresa há pelo menos quatro anos 

e possui contato constante com o processo de gerenciamento de projetos. Essa amostra 

intencional buscou coletar informações de todas as camadas participantes do processo com o 

maior nível de profundidade, porém, limitada à disponibilidade dos entrevistados. 

 

3.3 Método de Análise de Dados 

Uma vez que essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, a análise dos dados foi 

feita a partir da interpretação dos dados levantados em campo e comparação com a revisão 

teórica sobre o tema. De acordo com Da Silva  200    h  pesquisas em que se priori a a 

discussão dos dados obtidos, a partir dos quais surge a interpretação de seus resultados, sendo 

muitas vezes o estudo interpretativo elaborado com base nos dados obtidos através dos 

métodos de coleta.  

Lakatos (2006) destaca que nesta etapa os dados coletados são submetidos a uma 

análise aprofundada e orientada pelas questões de pesquisa e referenciais teóricos. Ainda, o 

autor afirma que a pesquisa qualitativa por meio do tipo de técnica empregada não define 

delimitações entre a coleta de dados e a sua interpretação, favorecendo a flexibilidade na 

análise das informações e o levantamento de novas questões de pesquisa aspectos. Dessa 

forma, esta pesquisa seguiu em três etapas: 

1. Elaboração de um roteiro de entrevista baseado no referencial teórico sobre fatores 

contribuintes da maturidade de gerenciamento de projetos, especificamente tendo 

como base o trabalho de Silveira (2008); 

2. Identificação do processo de gerenciamento de projetos e as características dos fatores 

contribuintes através de entrevistas; 

3. Confronto entre a teoria do gerenciamento de projetos, dos fatores contribuintes da 

maturidade em gerenciamento de projetos e as informações levantadas sobre o tema na 

organização estudada, tendo como resultado o levantamento de um plano de ação para 

melhoria do processo na empresa estudada. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

 

Nessa seção, são apresentados os resultados obtidos na pesquisa, sendo apresentado, 

nessa ordem: a caracterização da amostra, o processo de gerenciamento de projetos, e os 

fatores contribuintes para a maturidade. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

A organização possui em seu portfólio produtos inovadores e possui em seus valores 

inovação e comprometimento com cliente. A empresa possui mais de 10 mil funcionários, 

excluindo os prestadores de serviços que contabilizam quase o dobro desse número. 

Foram entrevistados quatro colaboradores da organização que possuem contato direto 

com o processo de gerenciamento de projetos. Foi realizada uma entrevista piloto visando o 

aprimoramento do questionário. A Tabela 1 apresenta maiores detalhes sobre o perfil de cada 

entrevistado.   

Pode-se observar que todos os entrevistados possuem pós-graduação em sua área de 

atuação; três deles possuem especialização e/ou certificação no tema de gerenciamento de 

projetos; e todas as pessoas possuem mais que quatro anos de experiência em projetos; fatos 

que ilustram o conhecimento no tema dos profissionais. Em relação ao tempo de atuação na 

empresa, a amostra permite coletar tanto opiniões com profundidade a respeito da organização 
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através das pessoas com mais de sete anos na empresa; quanto também possibilita colher 

comparações de pessoas que ingressaram na empresa há menor tempo, trazendo assim uma 

percepção a partir do ambiente externo. Por fim, todas as pessoas possuem nível de 

senioridade adequado, tendo em vista que todas elas possuem cargo de gestão dentro da 

organização. 

 

Tabela 1: Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado Formação 
Faixa 

etária 

Tempo de 

experiência 

em projetos 

Tempo de 

atuação na 

empresa 

Posição na 

empresa 

Especialização 

em projetos 

A Pós-graduação 21 a 30 4 a 5 4 a 5 
Gerente de 

Projetos 
Sim 

B Pós-graduação 31 a 40 + 7 1 a 3 

Coordenador - 

Escritório de 

Projetos 

Sim 

C Pós-graduação 31 a 40 4 a 5 + 7 
Coordenador - 

Cliente Interno 
Não 

D Pós-graduação 41 a 50 +7 +7 

Gerente 

Funcional 

Sênior – Área 

Técnica 

Sim 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 O processo de gerenciamento de projetos  

A partir dos dados coletados, pôde-se descrever e analisar o processo de 

gerenciamento de projeto. Originário do portfólio de projetos da empresa e aprovado pelo 

CIO (Chief Information Technology) em conjunto com o Escritório de Projetos e a área 

usuária, um projeto na organização estudada envolve as seguintes áreas: 

 Área usuária: cliente interno do processo, responsável pela especificação do escopo; 

 Área técnica: área de tecnologia, responsável pelo gerenciamento, execução e entrega 

dos resultados do projeto;  

 Escritório de projetos: responsável pela gestão do portfólio, acompanhamento dos 

projetos e interface com os clientes internos; 

 Área de governança: área que realiza gestão financeira das áreas de tecnologia, é 

responsável por gerir o orçamento para realização dos projetos. 

 O processo está organizado nas seguintes etapas: análise, design, construção, aceitação 

e implantação. Esses passos constituem desde o recebimento do escopo até a 

implementação do projeto, passando pelas áreas de conhecimento, como: escopo, 

custo, prazo, risco, comunicação e aquisição. Todas as fases possuem o 

acompanhamento do Escritório de Projeto. 

 

Na etapa de análise, a área usuária especifica o escopo do novo produto através de 

documentos que são depositados em uma ferramenta sistêmica que aqui chamaremos de 

sistema de projetos. Os documentos são analisados pelas áreas técnicas e, como consequência, 

há a elaboração de um novo documento (funcional). Por fim, o documento funcional é 

aprovado pelas áreas usuárias, representando o aceite do escopo do projeto. Vale salientar que 

toda interação entre área técnica e área usuária é mediada pelo Escritório de Projetos. 

A partir do escopo aprovado, a fase de design é responsável por criar o plano de 

entrega, incluindo cronograma e custo do projeto, e a especificação técnica, representando o 

escopo entre área técnica e fornecedor (prestadores de serviços que desenvolvem os sistemas 
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da empresa). A área técnica é responsável por receber e avaliar as propostas do escopo técnico 

dos fornecedores. Após a aprovação desse documento, a área técnica realiza o planejamento 

do projeto junto às áreas adjacentes e aos fornecedores externos, possuindo como resultado o 

cronograma e o custo do projeto. Caso o projeto necessite uma contratação junto a um 

parceiro externo, é nessa etapa que o processo de aquisição é realizado. Essas informações são 

inseridas no sistema de projetos, para devida aprovação dos clientes internos e do Escritório 

de Projetos. 

Dada a aprovação do cronograma e custos do projeto pela área usuária, o projeto é 

declarado aprovado e sua construção (execução) possui início. A próxima fase é a construção 

e/ou alteração dos sistemas tecnológicos, onde os fornecedores e áreas técnicas desenvolverão 

o produto a partir do escopo requisitado. 

 A partir da entrega do software construído, inicia-se a fase de aceitação, em que uma 

equipe específica irá realizar testes com base no escopo demandado pela área usuária. Dada a 

aprovação dos testes, o projeto está pronto para a etapa de implantação. 

Na fase de implantação, há o processo da transição do sistema para o ambiente 

produtivo (rollout), ou seja, onde há todos os sistemas em funcionamento os quais suportam 

toda a operação da organização. 

Para projetos considerados estratégicos para o negócio ou estruturais para a 

organização, o Escritório de Projeto e área técnica realizam a análise de risco e geração de 

relatórios periódicos a respeito do andamento do projeto. 

Pode-se perceber que o processo se apresenta mais simples que o PMBOK® e 

assemelha-se com um processo em cascata. É possível afirmar que há oportunidades quanto 

ao aprimoramento desse processo na empresa estudada, por exemplo, o processo não abrange 

as áreas de conhecimento como qualidade, riscos e recursos humanos, áreas que são cruciais 

para o sucesso de um projeto.  

 

4.3 Os fatores contribuintes para a maturidade 

 

A análise de cada fator contribuinte na empresa estudada com base na coleta de dados 

será apresentada a seguir. Essa seção é resultado da análise do confronto da teoria dos fatores 

contribuintes e as informações coletadas através das entrevistas e observação livre do 

processo na organização.  

 

Fator Pessoas 

Foi possível avaliar através das entrevistas que na organização estudada não há um 

critério formal ou claro para a seleção das pessoas para compor a equipe de um projeto. Por 

possuir uma estrutura funcional a escolha da pessoa que fará parte de um projeto fica a cargo 

do gestor da área funcional ou área técnica como é definida na empresa. A escolha de uma 

pessoa para compor a equipe de um projeto segue os critérios abaixo: 

 Área de conhecimento técnico: know-how sobre os sistemas tecnológicos envolvidos 

no projeto; 

 Experiência em projetos similares: envolvimento em outros projetos da mesma 

magnitude e/ou área de conhecimento; 

 Nível de relacionamento com a área usuária envolvida no projeto: habilidade de se 

relacionar com a área cliente do projeto; 

 Disponibilidade de recursos na área funcional: disponibilidade de alocação de recursos 

na área funcional.  

 

Os critérios acima citados nem sempre são seguidos tendo em vista a limitação de 

recursos humanos, dessa forma o critério disponibilidade de pessoas geralmente se sobrepõe 
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aos outros, conforme afirma o entrevistado D:  “Os critérios nem sempre podem ser aplicados 

à risca uma vez que as áreas possuem recursos insuficientes”. 

Segundo as entrevistas, devido à limitação de recursos, os melhores profissionais são 

alocados em projetos prioritários da área funcional, fato que produz um certo conflito de 

prioridades de projetos entre os departamentos. 

Conforme levantado na coleta, a indicação da pessoa para compor o projeto fica a 

critério do gerente da área técnica e, dessa forma, as variáveis apresentadas são de 

responsabilidade de cada gestor, ou seja, não existe um processo, treinamento ou 

recomendação para a seleção dos recursos, sendo a composição da equipe feita na base da 

experiência de cada gerente. 

Um fato interessante é que para projetos estratégicos há a composição criteriosa da 

equipe de projeto, havendo um alinhamento entre as áreas técnicas a respeito da composição 

dos membros do projeto, conforme afirma o entrevistado A: “Quando há um projeto de maior 

visibilidade, os melhores recursos são alocados”. 

A integração entre os membros de um projeto é relativamente boa e é baseada no 

relacionamento já existente entre as pessoas, conforme aponta o entrevistado C: “Existe 

integração entre as áreas e o relacionamento depende do perfil de cada pessoa, tempo de 

casa, área e importância na organização”. 

Em projetos de maior amplitude, há reuniões de início para apresentação do projeto 

(kick-off) e envolvimento de todas as áreas impactadas. Porém, para projetos de menor porte, 

não há nenhuma iniciativa ou processo que busque aumentar o nível de interação entre os 

membros, ficando esta atividade a cargo de cada gerente de projeto. Podem haver certos 

atritos entre os componentes da equipe pela diferença de prioridades entre as áreas envolvidas 

e pela falta de papeis e responsabilidades em certos tipos de atividades. 

Em termos de conhecimento, habilidade e atitude, há pessoas que possuem 

competências adequadas no tema de gerenciamento em projetos. No entanto, há cenários em 

que há conhecimento, porém falta atitude. A organização possui profissionais diferenciados 

que acabam se sobrecarregando e são responsáveis pela maior parte dos resultados positivos, 

conforme aponta o entrevistado A: “Parece que poucas pessoas são responsáveis pela 

maioria dos resultados”. 

Para a camada gerencial, há treinamentos em número suficiente; porém para a camada 

profissional os treinamentos são escassos e pontuais. 

 

Fator Gerente de Projeto 

Segundo os dados obtidos, o gerente de projeto (GP) é o ponto focal da área de técnica 

de maior escopo no projeto e também realiza a gestão do projeto. Esse fato dificulta a seleção 

e manutenção de bons gerentes de projetos e/ou analistas sistemas. Isso porque a posição de 

GP possui duas principais funções: gerenciar o projeto de acordo com a metodologia e 

melhores práticas; e avaliar, especificar e (por vezes) desenvolver as alterações nos sistemas 

tecnológicos sob responsabilidade da área técnica que o gerente de projeto pertence. Dessa 

forma, essa pessoa deve possuir tanto habilidades técnicas de analista de sistema, quanto 

habilidades de relacionamento, negociação, liderança, etc.; necessárias para gerir o projeto. 

Portanto, há poucos gerentes de projetos na organização que possuem as duas 

características, tornando-os diferenciados perante aos demais, conforme descreve o 

entrevistado B: “É muito difícil encontrar bons gerentes de projetos aqui na empresa, pois 

eles devem possuir excelência em duas habilidades muito distintas: técnica e gestão de 

projetos”. 

Adicionalmente, os gerentes de projeto podem ser funcionários da organização ou 

pessoas prestando serviço a partir de um fornecedor. Há casos em que a gestão do recurso não 

é da organização, dificultando seu desenvolvimento nas competências necessárias para o 
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gerenciamento de projetos. Na organização, não há nenhuma política de treinamentos para 

esse tipo de função, conforme aponta o entrevistado D: “Para o nível de gestão há muitas 

opções de treinamento, porém para o nível profissional há poucas opções”. 

O gerente de projeto possui pouca autonomia sobre os membros da equipe. Além da 

estrutura funcional da organização dificultar a liderança do gerente de projeto sobre equipe, a 

diferença de prioridades entre as áreas funcionais maximiza os atritos entre os membros e o 

gerente, ou seja, há casos em que existem diferenças de prioridades entre o gerente técnico e o 

gerente de projeto para um recurso de um projeto, conforme aponta o entrevistado A: “Devido 

à diferença de prioridades entre a área e a falta de autonomia do gerente de projeto, a 

pessoa tem que escalonar todo tipo de decisão”. Assim a liderança sobre os demais 

envolvidos no projeto depende exclusivamente das competências de liderança do gerente de 

projeto.  

De modo geral, os gerentes de projetos conhecem a metodologia de gerenciamento de 

projetos utilizada pela empresa, porém não há nenhum tipo de certificação, treinamento ou 

instrução desse processo. Por isso, a passagem de conhecimento a respeito da metodologia é 

feita de pessoa para pessoa, de forma informal. Além disso, conforme aponta o entrevistado 

C, o processo não é conhecido por todas as áreas: “O processo de gerenciamento de projetos 

não é conhecido pela minha área”. 

 

Fator Processos & Ferramentas 

Conforme disse um dos entrevistados, a organização possui algumas melhores práticas 

para gerenciamento de projetos, como por exemplo documentos padrões e checklists, que são 

compartilhadas entre todos os envolvidos. Porém a evolução das boas práticas é bastante 

restrita, ficando a cargo de cada gerente de projeto ou área técnica criar ou trazer novas 

práticas para o processo. Como é dependente somente de pessoas e não é apoiada por um 

processo, a inovação das melhores práticas é bastante limitada, conforme aponta o 

entrevistado D: “Esse tipo de prática depende muito da liderança, não é uma coisa 

institucionalizada. Se o processo depende da pessoa, se o fazer depende das pessoas, o 

processo não funciona”. 

A metodologia prevê as principais etapas de um projeto e consegue descrever o fluxo 

de forma prática, no entanto há uma incompatibilidade entre a velocidade exigida para a 

execução de um projeto e o tipo de metodologia adotada. O fato que demonstra isso é que o 

processo é seguido de forma parcial e muitas etapas são sobrepostas para atingir o prazo 

exigido do projeto. Por exemplo, em muitas vezes, o início do desenvolvimento das alterações 

nos sistemas é autorizado sem a aprovação (ou com aprovação parcial) do escopo por parte 

dos clientes internos. Esse fato, em geral, compromete a qualidade e o custo do projeto 

(aumento de retrabalho).  

O processo na ocasião em que foi concebido funcionava bem, porém, após grande 

crescimento da empresa e do mercado, demonstra-se defasada tanto em relação ao momento 

da organização quanto às referências da literatura e mercado, conforme apontou o 

entrevistado D: “O processo quando foi criado funcionava, porém não foi atualizado ao 

longo dos anos nem ao longo das mudanças na diretoria executiva”. 

Para determinadas atividades não há clareza entre papeis e responsabilidades, de modo 

que o gerente de projeto se sobrecarrega a fim de realizar as atividades para o sucesso do 

projeto. 

O processo possui poucos indicadores de desempenhos definidos, o que dificulta a 

mensuração do andamento do projeto, monitoração da qualidade da execução, entre outros 

benefícios da utilização de KPIs (key performance indicators), conforme apontou o 

entrevistado B: “Por exemplo, não existe indicador de prazo incluído no processo, cada 

gerente de projeto faz do jeito bem quiser”. 
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As áreas de conhecimentos do PMBOK® que são melhores medidas são prazo e custo. 

Para projetos com maior amplitude há medição dessas duas áreas com profundidade. Dessa 

forma, com exceção do indicador de prazo de um projeto, não há a utilização de outros 

indicadores para comunicação dos objetivos e metas aos stakeholders do projeto. 

A organização possui alguns sistemas de informação que apoiam o processo de 

gerenciamento de projetos. De forma geral, a empresa possui duas ferramentas oficiais que 

suportam as etapas de um projeto. No entanto, há sobreposição de funcionalidades entre elas e 

não existe integração automatizada de modo que nenhuma das duas atende às necessidades do 

processo. Com isso, as pessoas utilizam ferramentas alternativas para apoiar a execução dos 

projetos, conforme aponta o entrevistado D: “Se a ferramenta principal não atende, há muitos 

controles paralelos para suportar as necessidades”. 

Através dos dados coletados foi possível concluir que o Escritório de Projetos da 

organização possui três principais funções: gestão do portfólio de projetos, acompanhamento 

de projetos e interação com as áreas usuárias. Porém, a principal atividade dessa área na 

prática é o relacionamento e interface com as áreas usuárias, blindando a área técnica das 

interações constantes com os clientes internos. Por demandar muito esforço, essa atividade se 

sobrepõe nas outras. Dessa forma, há uma distorção dos papeis praticados do PMO indicados 

pelo PMBOK®, essa área deveria possuir pleno conhecimento sobre a metodologia de 

gerenciamento em projetos. Há exemplos de profissionais que desconhecem o processo e 

exercem apenas função de gestão dos clientes internos e gestores de atividades de um projeto. 

Portanto, essa área não desempenha parte de suas atividades e não fornece conhecimento, 

treinamento, padrões e políticas acerca do processo para os demais stakeholders do projeto, 

conforme afirma o entrevistado B: “Acredito que há um conflito de papeis no PMO tendo em 

vista que desempenham funções que não deveria e deixar de realizar atividades que seria de 

sua responsabilidade”. 

Em sua maioria, a tomada de decisão é realizada pelos níveis gerencias das áreas 

técnicas. Em projetos de menor porte, o gerente de projeto possui autonomia para a tomada de 

decisão. O processo decisório é pouco apoiado nas informações formais de projeto nem 

baseado em um sistema de informação integrado. Geralmente as informações são de caráter 

informal e baseadas no feedback dos gerentes sêniores de projeto. Os dados sobre os projetos 

estão localizados de forma descentralizada na base da pirâmide e são passadas ao nível 

estratégico e executivo de forma não processual de acordo com a necessidade. 

Segundo análise dos dados, durante a gestão de custos uma variável importante é a 

estruturação do orçamento utilizado para o custeio dos projetos que baseia inúmeros fatores 

que afetam o processo, por exemplo, na execução de projetos que possuem baixo retorno e 

priorização de projetos de baixa relevância. Esse orçamento é alocado inteiramente na área 

técnica, sem nenhuma referência às áreas clientes. Com isso, não há um processo de controle 

estruturado do retorno do investimento no que tange novos projetos, de modo que a área 

usuária demanda projetos e aprova seus respectivos custos com pouco rigor. 

 

Fator Clientes 

A organização não possui processo formal de controle da satisfação dos clientes 

internos de modo que a gestão da satisfação é informal e realizada a partir da iniciativa de 

cada pessoa, conforme afirma o entrevistado C: “Não há monitoração da satisfação do cliente 

interno por meio do processo. Não temos oportunidade de pontuar o que pode melhorar”. 

Quando este controle ocorre é uma ação não estruturada que possivelmente trará 

benefícios apenas para a área técnica do gerente de projeto e não será disseminada para a 

organização. 

Em geral, o relacionamento com os clientes internos é bom e a comunicação flui 

através do fluxo: Clientes Internos – Escritório de Projetos – Área Técnica. O relacionamento 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 13 

é estabelecimento através da experiência e contato cotidiano das pessoas integrantes dos 

departamentos. No entanto, conforme afirmou o entrevistado A, a transparência pode ser 

prejudicada pela falta de um processo formal e de indicadores de desempenho: “A 

transparência às vezes é prejudica porque não há processo formal de comunicação e 

indicadores de acompanhamento de projetos”. 

 

Fator Negócios 

A organização possui como uma de suas estratégias a inovação de produtos. Dessa 

forma, é consenso que o processo de gerenciamento de projetos é essencial para criação de 

valor e vantagem competitiva da empresa, conforme afirma o entrevistado C: “Projetos 

influenciam totalmente na competividade da empresa; porém, é primordial que todos se 

dediquem no projeto para ter o resultado esperado pela empresa”. 

É possível notar o posicionamento da empresa e reconhecimento do mercado em 

relação ao lançamento de produtos inovadores. Com os novos produtos a empresa vem 

gerando maior lucratividade, menor exposição aos riscos financeiros e melhor retorno sobre o 

investimento.  

No entanto, no que tange ao atendimento de clientes, muitas vezes, a perda de 

qualidade de um projeto, contribui para a insatisfação dos clientes tanto no processo de 

atendimento ao cliente quanto ao uso do novo produto. 

 

Fator Organização 

A organização possui uma cultura pouco voltada ao longo prazo. Como há 

insuficiência de um processo de gerenciamento de projeto eficaz e uma estratégia de inovação 

tendo o prazo de lançamento como objetivo principal, a empresa não consegue criar uma 

cultura de excelência em gerenciamento de projetos nem de eficiência e qualidade das 

entregas. Porém há um sentimento explícito de agregar valor ao cliente, em que os prazos 

agressivos são compreendidos como diferenciais para geração de valor ao cliente, busca-se 

estratégias e despende-se muito esforço para atendimento do objetivo do projeto (prazo). O 

entrevistado A resumiu bem a cultura da empresa: “A cultura da empresa é de tentar fazer o 

melhor na medida do possível. (...). No momento, acredito que há muita gente desmotivada, 

pela correria e falta de tempo, sobretudo, por não conseguir entregar algo de melhor 

qualidade por conta do excesso de trabalho e falta de processos”. 

Segundo as entrevistas realizadas, a estrutura da organização é funcional na medida 

em que há departamentos divididos por área de atuação. No que tange o processo estudado, as 

áreas funcionais detêm o poder de decisão dos projetos e, algumas vezes, suas próprias 

prioridades. Dessa forma, a estrutura provê pouco suporte para o gerente de projeto durante a 

execução das atividades, uma vez que a estrutura não oferece autonomia, influência e poder 

ao gerente, limitando o poder de decisão aos gerentes funcionais. Conforme apontaram todos 

os entrevistados, demonstra-se divergências de prioridades entre o gerente da área técnica e o 

gerente de projeto, dificultando o alcance dos objetivos do projeto. 

A empresa possui diversos executivos que se envolvem nos projetos. O patrocínio é 

limitado a projetos com alta prioridade, ampla visibilidade, contido em metas presidenciais 

e/ou de diretoria. O suporte dos executivos pode ser fomentado também de acordo com o 

relacionamento destes com fornecedores e/ou áreas clientes. Para esses tipos de projetos, o 

executivo envolve-se no oferecimento de recursos (financeiros e humanos), auxílio durante a 

definição da equipe de projeto, suporte político durante negociações, além de respaldo na 

tomada de decisão. Para projetos de menor prioridade, os executivos delegam as 

responsabilidades para os níveis inferiores. 

Adicionalmente, há pouca iniciativa dos executivos no aprimoramento da 

metodologia. A organização possui uma dificuldade política nas mudanças da alta diretoria 
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que são constantes devido a inserções de expatriados provindos do país onde encontra-se a 

matriz. Esse tipo de situação por vezes impede a continuação de estratégias dos antecessores, 

limitando a visão de longo prazo da organização. 

Após análise dos dados, é possível avaliar que a maioria dos fatores contribuintes 

possui oportunidades de melhoria, porém salienta-se que o mercado de telecomunicações, 

conforme apontado anteriormente, é extremamente competitivo e possui um ciclo de vida de 

produto curto. Dessa forma, o segmento exige extrema agilidade nos projetos de 

desenvolvimentos de novos produtos. Evidencia-se que algumas características da 

organização justificam a característica dos fatores contribuintes, conforme abaixo: 

 Característica do mercado de telecomunicações que possui ciclo de vida de produto 

curto, fatores que exigem uma velocidade grande no lançamento de novos produtos; 

 Tipo do produto – em sua maior parte, composto por software, o que permite um ciclo 

de projeto mais curto; 

 Idade da empresa e rápida ascensão no mercado – em que exigiu uma rápida adaptação 

de processos a luz das novas estratégias de crescimento; 

 Origem da empresa – onde o país de origem é conhecido por uma cultura pouco 

metódica e processual; 

 Grande volume de colaboradores terceiros, ou seja, trabalhadores contratos por meio 

de prestadoras de serviços, o que limita o comprometimento e identificação com os 

valores e estratégias da empresa. 

Conclui-se que os fatores Processos & Ferramentas e Pessoas são os que necessitam 

de maior atenção. Desde a necessidade de revisão no processo existente com base em alguma 

metodologia, até a implementação de um novo sistema de gerenciamento de projetos que 

cubra todas as áreas de conhecimento do novo processo. Como resultado da análise dos dados 

coletados e do confronto com o referencial teórico, a Tabela 2 apresenta as principais ações 

sugeridas por este trabalho e suas respectivas prioridades em busca de uma maior maturidade 

na organização. Sugere-se também que a empresa seja suportada por uma consultoria 

especializada no tema para que as ações sejam implementadas de forma estruturada e 

alinhadas a um indicador de maturidade do processo, de modo que a evolução do plano possa 

ser evidenciada e associada aos resultados do negócio. 

 

Tabela 2: Plano de ação para melhoria do gerenciamento de projetos na empresa 

estudada 

Prioridade Ação Fator 

1 

Revisão do processo de gerenciamento de projetos baseado 

em alguma metodologia incluindo: novas áreas de 

conhecimento, revisão das etapas, papeis, responsabilidades 

e indicadores de desempenho. 

Processos & 

Ferramentas 

2 

Implementação de uma nova ferramenta de sistema de 

informação em que esteja integrada com o novo processo e 

novos indicadores, cobrindo todas as áreas de conhecimento 

Processos & 

Ferramentas 

3 
Redefinição do papel e da importância do Escritório de 

Projetos 

Processos & 

Ferramentas 

4 
Definição de um processo para alinhamento das prioridades 

dos projetos entre todas as áreas da empresa 

Processos & 

Ferramentas 

5 
Mudança no processo de alocação de orçamento, criando 

linhas orçamentárias para cada área usuária 

Processos & 

Ferramentas 
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6 

Treinamentos da camada profissional em competências 

técnicas e comportamentais de gerenciamento de projetos e 

da nova metodologia 

Pessoas 

7 
Criação de um processo ágil para demandas que exigem 

agilidade, ex. novos produtos (time to market) 

Processos & 

Ferramentas 

Prioridade Ação Fator 

8 Criação de um comitê de composição de equipe de projetos Pessoas 

9 
Treinamento apresentando os principais critérios que 

deveriam ser utilizados para composição da equipe 
Pessoas 

10 

Criação de um processo para controle da satisfação do 

cliente que esteja integrado ao novo processo de 

gerenciamento de projetos 

Clientes 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5 Conclusões e Considerações Finais 

 

Com base na análise do processo utilizado na empresa estudada, foi possível afirmar 

que há oportunidades para o aprimoramento da maturidade no gerenciamento de projetos. 

Seguindo a metodologia da pesquisa, foi apresentada uma análise sobre os fatores 

contribuintes para a maturidade do gerenciamento de projetos na organização.  

A partir dos dados apresentados, revelam-se as principais características que suportam 

a análise obtida. Também se evidenciou que a maioria dos fatores contribuintes possui 

oportunidades de melhoria. A partir dos gaps levantados, um plano de ação estruturado foi 

sugerido a fim de evoluir a maturidade no processo na organização. Notou-se ainda que a 

empresa conquista resultados a curto prazo por meio da execução de projetos, trazendo 

inovação e ganhando mercado no setor de telecomunicações. 

Esse trabalho restringiu-se a um número específico de entrevistados o que limitou o 

universo da amostra. Adicionalmente, uma única empresa foi estudada, fato que impede a 

generalização dos resultados a outras empresas do setor. O processo foi estudado de forma 

fim a fim, contemplando todas as principais áreas envolvidas no processo, porém a diretoria 

executiva não foi envolvida no processo de coleta de dados, fato que limita a percepção e 

coleta de informações sobre as variáveis mais estratégicas do processo. 

Cabe apontar algumas sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros a respeito 

do tema abordado por essa pesquisa: 

 Desenvolvimento de novos estudos qualitativos e quantitativos a respeito do tema no 

setor de telecomunicações, aumentando a extensão da pesquisa de campo, por 

exemplo, com envolvimento dos altos executivos, traçando comparativo com a 

estratégia do setor; 

 Desenvolvimento de uma proposta de adequação do processo de gerenciamento de 

projetos de uma empresa do setor de telecomunicação com base em metodologias 

ágeis; 

 Avaliação dos fatores contribuintes a luz do resultado financeiro-econômico no setor 

de telecomunicações; 

 Avaliação com viés prático de um modelo de maturidade e respectivos fatores 

contribuintes em uma abordagem para o cenário brasileiro. 
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