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Resumo: O presente artigo visa apresentar requisitos importantes para o sucesso dos projetos. 
Sabe-se que o desenvolvimento de um projeto é algo complexo, com interfaces diversas, 
sendo necessário manter um equilíbrio entre as demandas das partes interessadas a fim de se 
realizar um projeto de forma assertiva. Em qual nível a integração e a maturidade influenciam 
no sucesso do projeto? Objetivando discutir esse questionamento, foi realizada uma revisão 
bibliográfica de alguns autores e do PMBoK® apresentando contribuições que permitem 
reflexão sobre o tema e, consequentemente, em como atingir resultados mais sustentáveis para 
os stakeholders e para as organizações. 
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1. Introdução 

As organizações visando iniciar atividades, complementar ou redesenhar processos, revisar 

portfólio, ou seja, promover mudanças e reestruturar-se em algum nível, definem projetos que 

conduzirão as transformações e permitirão o alcance dos objetivos. 

Conforme definição simplificada do Project Management Institute – PMI – (2017, p.4), 

“projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

único”. 

KERZNER (2008, p.15) conceitua projetos de forma mais detalhada: é “um empreendimento 

com o objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade. Além disso, [...] são [...] atividades exclusivas em uma empresa.". 

GIDO e CLEMENTS (2007, p.4), similarmente, definem projeto como “um esforço para se 

atingir um objetivo específico por meio de um conjunto único de tarefas inter-relacionadas e 

da utilização eficaz de recursos”.  
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De forma semelhante, porém com a denominação de empreendimento, a ABNT NBR ISO 

10006:2006 (p.2), define como um “processo único que consiste em um conjunto de 

atividades coordenadas e controladas, com datas de início e conclusão, realizadas para 

alcançar um objetivo em conformidade com requisitos especificados, incluindo as limitações 

de prazo, custos e recursos”.  

Nota-se que a elaboração e a execução de projetos não são atividades simples, requerem 

atendimentos a requisitos e premissas, conhecimento e dedicação por parte da equipe bem 

como interação de processos e de pessoas. Dessa forma, o Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (PMBoK®)4, desenvolvido pelo PMI atua como um norteador no 

desenvolvimento de projetos a fim de que possa ser conduzido de forma consistente, 

padronizada, com resultados sustentáveis.  

O Guia, em sua sexta edição, define dez Áreas de Conhecimento (Integração, Escopo, 

Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes 

Interessadas) que interagem nas fases do projeto (Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle, Encerramento) possibilitando que o processo seja adequadamente 

gerenciado e culmine no atingimento dos objetivos. 

Dentro das áreas de conhecimento no gerenciamento do projeto, não se pode separar o capital 

humano (também conhecido como capital intelectual) de parte de uma estratégia do projeto. A 

formação e interação das equipes durante execução do projeto possibilita que a organização 

apresente resultados satisfatórios. Como defende MENEZES (2009), resultados só serão 

consistentes, quando a equipe estiver comprometida, envolvida durante o desenvolvimento do 

projeto.  

 

2. Integração e Maturidade como Fatores de Sucesso em Projetos 

A Integração, por ser uma Área de Conhecimento, destaca a necessidade de interação entre 

pessoas e entre todas as etapas a fim de se atingir os resultados almejados. É fase que se busca 

compreender os processos, com o objetivo de estudar a gestão e sua configuração, além de 

analisar o valor agregado e estudar a resolução de problemas.  
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Como ressalta VALERIANO (2005), a integração consiste nos processos e atividades que 

visam assegurar a coordenação das várias partes constitutivas do gerenciamento do projeto, as 

outras gestões e o plano do produto. 

TRENTIM (2011) destaca que a integração é uma área de conhecimento que objetiva o 

balanceamento das demandas e das limitações do projeto e respectiva definição dos objetivos, 

gerenciando e coordenando todos os processos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

XAVIER (2010, p.36) ressalta que “o PMI considera a integração uma das maiores e mais 

importantes preocupações do gerente de projetos.”. LIMA (2009, p.22) elenca os motivos da 

relevância dessa área de conhecimento:  

1. Dar direcionamento ao projeto. 
2. Caracterizar o produto de um projeto. 
3. Planejar de forma integrada como o gerenciamento do projeto será feito. 
4. Dirigir e gerenciar a execução do projeto. 
5. Monitorar o trabalho do projeto. 
6. Tratar as requisições de mudança de forma integrada.  
7. Encerrar o projeto. 

Além disso, o PMBoK® (2017) apresenta mais um motivo: gerenciar o conhecimento do 

projeto (Fig. 1). Nota-se, que a integração é uma área estratégica dentro do Gerenciamento de 

Projetos, sendo um dos fatores determinantes do sucesso quando adequadamente conduzida 

pelo gerente de projetos e equipe. 

Figura 1 – Processos Integrados 

 
Fonte: Adaptado de PMBoK® (2017) 

Percebe-se que quanto mais consistente a Integração em um projeto, maior o índice de 

Maturidade da organização uma vez que os processos estão devidamente conectados 

assegurando resultados consistentes e sustentáveis. 
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XAVIER (2010, p. 27) ressalta que 

A maturidade em gerenciamento de projetos de uma organização é proporcional à 
sua habilidade em realizar os processos necessários à condução de seus projetos, 
sendo fundamental a existência de padrões, métricas e controles, assim como o 
aperfeiçoamento contínuo desses processos. 

RABECHINI JR. (2005) ressalta que a maturidade é um processo gradual de aquisição de 

competências, tendo o comprometimento como um dos elementos chave e é alicerçada no 

processo de melhoria contínua a partir da gestão do conhecimento com o uso de dados 

históricos e aplicação das lições aprendidas. 

À medida que a organização adquire maior experiência em gestão de projetos, maior é o 

processo de evolução e de maturidade, consolidando a integração entre os processos e 

gerando entregas em conformidade com o planejado. 

VARGAS (2008a)5 destaca que há cinco níveis de maturidade (inicial, planejado, 

padronizado, gerenciado e maduro) e, quanto mais elevado, maior é a capacidade da empresa 

nos processos estruturados em projetos e maior é a naturalidade em gerenciamento de projetos 

e, consequentemente, maior é a taxa de sucesso. Por outro lado, a imaturidade resulta em um 

processo traumático, emblemático, despadronizado e com alto índice de insucesso. 

VARGAS (2008b)6 definiu oito padrões para comparar as diferenças entre os cinco níveis de 

maturidade a fim de permitir que as organizações possam realizar um autodiagnóstico do 

estágio em que se encontram e realizar uma análise crítica das necessidades de melhoria 

(Quadro 1). 

VARGAS (2012)7 complementa ainda que equipes mais maduras exigem menos recursos 

humanos por serem mais consolidadas e capazes de assumir multitarefas e, 

proporcionalmente, equipes menos maduras exigem mais pessoas devido à necessidade de 

estratificar mais os processos, atribuindo tarefas pormenorizadas devido ao pouco domínio do 

processo de gerenciamento de projetos. 
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Quadro 1 - Níveis de Maturidade x Padrões 

 Conhecimento Treinamento 
Uso de 

Metodologia 
Padrão de 
Trabalho 

 

Inicial 
Básico 

 (Pessoas 
isoladas) 

Inexistente Inexistente Inexistente  

Planejado Intermediário  Descentralizado 
Tentativas 
isoladas 

Básico  

Padronizado 

Sistematizado 
(Profissionais 
certificados – 

PMPs) 

Iniciativa de 
treinamento 
centralizado 

Em 
desenvolvimento 

Estabelecido  

Gerenciado Avançado 
Treinamentos 

Avançados 

Desenvolvida e 
amplamente 

utilizada 
Utilizado  

Maduro 
Avançado 

(Gestores de 
Programas) 

Treinamentos 
Avançados 

Amplamente 
utilizada e 

estabilizada 

Utilizado 

integralmente 
 

  

  Comunicação 
Alinhamento 
Estratégico 

Estrutura 
Organizacional 

Software 

Inicial  Informal 
Inexistente 

(Foco em Prazo 
e Custo) 

Funcional 
Clássica 

Uso isolado 

Planejado  Isolada 
Inexistente 

(Foco em Prazo 
e Custo) 

Funcional 
Clássica 

Uso por certo 
grupo 

Padronizado  
Plano de 

Comunicação 
Básico Matricial Padronizado 

Gerenciado  
Plano de 

Comunicação 
padronizado 

Alinhamento 
Estratégico 

Projetizada 
Padronizado 

integrado com 
ERP 

Maduro  

Plano de 
Comunicação 
padronizado, 
formalizado, 
amadurecido 

Alinhamento 
Estratégico 

Projetizada 
Padronizado 

integrado com 
ERP 

Fonte: Adaptado de Vargas (2008b) 

Para mensurar e disciplinar os requisitos inerentes à maturidade em projetos, o PMI adotou o 

OPM3 - Organizational Project Management  Maturity Model – que consiste em um conjunto 

de ferramentas para as organizações mensurarem a maturidade em relação a um conjunto 



abrangente de melhores práticas organizacionais. Tal modelo é concebido como flexível e 

moldável à realidade de diferentes organizações.  

RABECHINI JUNIOR (2005) ressalta a necessidade de avaliação e desenvolvimento das 

competências das organizações no gerenciamento de projetos e apresenta as dez áreas de 

capacitação desenvolvidas no OPM3:  

 Padronização e integração de métodos e processos. 

 Desempenho e métricas. 

 Comprometimento com procedimentos de gerenciamento de projetos. 

 Priorização de projetos e alinhamento estratégico. 

 Melhoramento contínuo. 

 Pessoas e suas competências. 

 Alocação pessoal. 

 Aspectos organizacionais. 

 Equipes de projetos. 

A aplicação do Modelo OPM3 baseia-se na tríade sequencial: conhecimento, autoavaliação e 

processo de melhoria. No processo de melhoramento contínuo, é ressaltado o papel do 

armazenamento e acessibilidade das lições aprendidas a fim de minimizar e evitar as possíveis 

falhas em projetos. THYRY-CHERQUES (2004) ressalta a importância dos relatórios de 

progresso e pós-progresso como base de dados para gestão do conhecimento e consequente 

aperfeiçoamento da modelagem e das técnicas de gerenciamento de projetos uma vez que 

apresenta informações relevantes como: 

 os fatores contribuintes para os aspectos negativos e para os positivos; 

 os pontos que poderiam ter sido trabalhados de outra forma 

e 

 as recomendações para futuros projetos. 

Nesse processo de maturidade, é possível perceber a evolução dos domínios, avançando de 

projetos para programas e, sequencialmente, para portfolio. Quanto mais evoluídos os 

estágios de amadurecimento (padronização, mensuração, controle e de melhoria contínua), 

mais elevado é o estágio de maturidade e maior é domínio em gerenciamento de projetos (Fig. 

2). 



O escritório de projetos apresenta-se, dessa forma, como relevante para o atingimento da 

maturidade por possibilitar o gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu 

domínio. VALERIANO (2005) ressalta que as funções e a abrangência do escritório de 

projetos variam com o estágio de implantação e as necessidades de cada organização. 

Figura 2 – Aumento do Grau de Maturidade em Gerenciamento de Projetos na Organização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMI (2003) 

Dessa forma, nota-se que a maturidade em projetos é fator intrínseco de cada organização e, à 

medida que se eleva o nível, mais assertivos são os resultados sendo relevante a integração de 

toda a equipe nesse processo, assimilando adequadamente seus respectivos papeis e 

responsabilidades. 

 

3. Considerações Finais 

O Gerenciamento de Projetos pode ocorrer em diferentes níveis em uma organização tanto 

com relação à complexidade quanto com relação ao nível de maturidade. 

Nota-se que a integração no projeto é essencial para o alcance dos objetivos uma vez que a 

comunicação entre as diferentes fases do projeto implica positivamente no acompanhamento 

do progresso bem como no processo de tomada de decisão.  

Além disso, o sucesso em um projeto está diretamente relacionado ao nível de maturidade 

visto que quanto mais padronizado o gerenciamento de projetos em uma organização mais 

assertivos são os resultados. 



Gerenciar projetos é uma atividade complexa que requer conhecimento, integração da equipe 

e das fases, padronização de processos e gestão do conhecimento a fim de que os objetivos 

organizacionais sejam efetivamente alcançados. 

 

Referências Bibliográficas 

COMITÊ BRASILEIRO DE QUALIDADE. ABNT NBR ISO 10006:2006. Sistemas de 
gestão da qualidade - Diretrizes para a gestão da qualidade em empreendimentos. 2.ed. Rio 
de Janeiro, 05 jun. 2006. Disponível em: https://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx? 
ID=1494. Acesso em: 30 out. 2010. 
 
GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. São Paulo: Cengage Learning, 
2011.  
 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006.  
 
MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (PMBoK®). 6. ed. Newton Square: PA: Project Management 
Institute, 2017. 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI. Organizational Project Management 
Maturity Model (OPM3). Maryland, USA: Project Management Institute Inc; 2003. 
 
RABECHINI JÚNIOR, Roque. Competências e maturidade em gestão de projetos: uma 
perspectiva estruturada. São Paulo: Annablume; Fabesp, 2005.  
 
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Modelagem de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 
 
TRENTIM, Mário Henrique. Gerenciamento de projetos: guia para certificações CAPM® e 
PMP®. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
VALERIANO, Dalton. Modelo gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
VARGAS, Ricardo. Modelos de maturidade. 06 out. 2008 (a). Áudio. Disponível em: 
<https://ricardo-vargas.com/pt/podcasts/maturitymodels/>. Acesso em 29 out. 2018.  
 
VARGAS, Ricardo. Modelos de maturidade - Parte II. 13 out. 2008 (b). Áudio. Disponível 
em: <https://ricardo-vargas.com/pt/podcasts/maturitymodels2/>. Acesso em 29 out. 2018. 
Áudio 
 
VARGAS, Ricardo. Entendendo os 3 fatores para melhorar o dimensionamento da 
equipe de projeto. 12 nov. 2012. Áudio. Disponível em: <https://ricardo-
vargas.com/pt/podcasts/the-3-factors-project-team-sizing/>. Acesso em 29 out. 2018.  



 
XAVIER, Carlos Magno. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do 
projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 


