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Pesquisa de Maturidade em GP - MMGP
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O Objetivo desta pesquisa foi identificar o grau de maturidade em gerenciamento de
projetos das indústrias da BIDS, para desenvolver ações relevantes ao tema.

Id Atividades Data Status

01 Envio de circular aos associados da ABIMDE 27/04

02 Recebimento das respostas 14/05

03 Análise das respostas 20/05

04 Tabulação das respostas 21/05

05 Apresentação dos resultados da pesquisa 28/05



O que é Pesquisa de Maturidade em GP - MMGP
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• É um mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de uma
organização em gerenciar projetos com sucesso.

• É capaz de auxiliar no estabelecimento de um plano de crescimento para a
maturidade da organização.



MMGP - Modelo utilizado e suas abrangências
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Modelo criado em 
2002 pelo Professor 
Darci Prado; composto 
de 40 perguntas

01
Comparativo Setorial

02
05 Níveis de 
Maturidade

03
07 Dimensões 
Avaliadas

04
Após resultado da 
pesquisa é fácil 
efetuar um 
diagnóstico e elaborar 
um plano de 
crescimento
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Níveis de Maturidade - MMGP
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Boa vontade

Iniciativas Isoladas

Modelo Único

Consolidado

Sabedoria



Dimensões Analisadas
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1) Competência Técnica

2) Competência em gerenciamento de projetos, 
programas e portfólio;

3) Competência Comportamental (pessoas)

4) Uso de informatização (ferramentas)

5) Uso de metodologia (processos)

6) Alinhamento Estratégico

7) Uso da estrutura organizacional



Resultado da pesquisa - 70630901

6666
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Resultado da Pesquisa – 70630901

4,67

Aspecto Básico do Nível 4:
- Os padrões são eficientes

Índice de Sucesso do Nível :
- Provavelmente acima de 80%



Características do Nível 4 - MMGP
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ü Os profissionais demonstram constantemente um alto nível de competência, alinhando conhecimento 
e experiência prática;

ü Eliminação (ou mitigação) das anomalias gerenciáveis que atrapalham os resultados dos projetos; 
ü Os resultados da área (índice de sucesso, atrasos, etc.) são compatíveis com o esperado para o nível de 

maturidade 4;

ü Esta situação ocorre há mais de 2 anos;

ü Uma quantidade significativa de projetos já completaram seus ciclos de vida neste cenário.



Evolução de Maturidade em GP
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Necessário realizar dois tipos de tarefas para o avanço de cada nível:

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES: Refere-se à identificação  e implementação das ações necessárias para o avanço 
naquele nível.

CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES: Refere-se ao uso completo e adequado do que foi implementado por todos os 
envolvidos na organização (não se abandonou aquilo que foi implementado).



Benefícios da Maturidade em GP
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ü Maior índice de sucesso nos projetos;

ü Maior a execução do escopo previsto;

ü Redução de atrasos nos projetos;

ü Redução no estouro de custos;

ü Maior visibilidade na organização dos envolvidos no projeto;

ü Diminuição do estresse na equipe do projeto; e

ü Capacidade de assumir novos riscos.
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A todos que participaram desta pesquisa,
Muito obrigado!

“ O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas 
às implicações futuras de decisões presentes” 

Peter Drucker


