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Resumo  
Uma excelente gestão de projetos é o que as empresas no ramo automobilístico desejam. 
Muitas companhias acreditam possuir uma metodologia ou sistema de informação que as 
permite gerir adequadamente o desenvolvimento de seu portfólio de produtos. Muitas vezes 
este gerenciamento subestima os requisitos dos stakeholders internos. Para auxiliar o 
desdobramento das atividades relacionadas a gestão dos novos desenvolvimentos dentro das 
corporações, a AIAG (Automotive Industry Action Group) criou o APQP (Advanced Product 
Quality Planning � Planejamento Avançado da Qualidade do Produto). O principal objetivo 
deste artigo é verificar o nível de maturidade da gestão de projetos de produtos de uma 
empresa do ramo de autopeças fundamentada no APQP. O presente trabalho aborda o tema 
através da revisão bibliográfica acerca do APQP e de gerenciamento de projetos com ênfase 
em maturidade. O caso é desenvolvido em uma empresa do setor de autopeças que possui a 
estrutura de planejamento de produtos por intermédio do APQP há mais de três anos. Avalia-
se o nível de maturidade da gestão de projetos, ênfase desenvolvimento de produtos, onde os 
dados foram coletados através de entrevistas, observações e questionário (proposto por 
Kerzner) com os principais envolvidos. Os resultados mostram que a empresa necessita de 
um método mais eficaz de gerenciamento de projetos, pois a metodologia atual (APQP) não 
propicia um nível de maturidade adequado.  
Palavras-chave: Desenvolvimento de Produtos, nível de maturidade, APQP. 

1. Introdução 
O desenvolvimento de produtos aliado à gestão de projetos tem preparado as empresas para 
enfrentar as constantes mudanças no cenário econômico mundial. Sendo assim, a disciplina 
gerenciamento de projetos vem ganhando destaque dentro dos modelos de administração e se 
torna muito importante, pois os projetos ganham em velocidade, consistência e excelência 
(BOUER & CARVALHO, 2005). Para saber em que estágio se encontra o gerenciamento de 
projetos de uma determinada organização, foram estabelecidos modelos de maturidade.  
Segundo Bouer e Carvalho (2005), �... maturidade em projetos também pode significar que 
uma organização está perfeitamente condicionada para gerenciar seus projetos�. 
 Ao lançarmos um software como alternativa para conduzir os projetos é natural que o 
conceito de maturidade organizacional migre de apenas desenvolvimento para uma verdadeira 
gestão de projetos (COOKE-DAVIES & ARZYMANOW, 2002). Para Judgev e Thomas 
(2002), os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos são importantes ferramentas 
para a profissão, assim como identificam os pontos fortes e fracos da organização e fornecem 
informação para benchmark.  
De acordo com Tonioli (2003), o APQP propõe o agrupamento das atividades de 
desenvolvimento de produtos. Seguindo a definição da QS 9000 (1994), o Planejamento 
Avançado da Qualidade do produto é é um método estruturado de definição e estabelecimento 
dos passos necessários para assegurar que um produto satisfaz seus clientes.  
Este artigo tem como questão de pesquisa verificar o nível de maturidade da gestão de 
projetos de uma empresa que utiliza este planejamento da qualidade para conduzir seus 
projetos de desenvolvimento. 
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A estrutura do desenvolvimento da pesquisa é descrita na figura 1. 

FIGURA 1 � Estrutura da pesquisa (figura do autor) 

 

2. Conceitos de gestão de projetos 
Quando um projeto tem uma equipe reduzida que necessita operar efetivamente, se esforça 
para lidar com as restrições financeiras e burocráticas, ou não é apoiado pela alta gerencia, o 
projeto é provavelmente menos competitivo e pode até sucumbir (BARBER, 2005). A gestão 
de projetos é muito importante para a indústria de autopeças que nos dias de hoje trabalha 
com um portfólio vasto de novos desenvolvimentos e necessita de uma ferramenta para 
controle.  
Segundo Cardinal e Marle (2005) a gestão consiste de uma série de conceitos, métodos e 
ferramentas para conduzir o projeto do início ao fim atingindo os objetivos e alcançando os 
resultados esperados. A gerencia de projetos é agora bem desenvolvida e bem aceita como um 
domínio para o exercício de expertise profissional e como uma área para pesquisa acadêmica 
e discussões (WHITE & FORTUNE, 2002). 
Segundo Silva (2002), uma perspectiva relevante da estratégia da empresa é a boa gestão de 
produtos (projetos) no que se refere à coordenação e planejamento dos projetos em 
andamento. Conhecimento dos aspectos sobre gerenciamento de projetos é relevante com 
relação a este tipo de abordagem. 
Os projetos, conforme estabelecido pelo PMI (Project Management Institute) estão divididos 
em nove áreas de conhecimento (tabela 1). 
Recentes definições de gerenciamento de projetos são bem delimitadas e enfatizam a 
importância do trabalho junto aos stakeholders para consolidar as necessidades, expectativas e 
tarefas dos projetos (JUGDEV & MÜLLER, 2005). 
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TABELA 1 - Áreas de conhecimento segundo o PMI 
Gerência Descrição 

Integração 

Envolve os processos necessários para garantir que os vários elementos do projeto sejam 
coordenados de forma apropriada. Envolve as negociações dos conflitos entre objetivos e 
alternativas concorrentes, com a finalidade de atingir ou exceder às necessidades e expectativas 
dos stakeholders interessados. 

Escopo 
Envolve os processos necessários para assegurar que o projeto contém todo o trabalho necessário 
para completar o projeto com sucesso. O seu foco principal é na definição e controle do que está 
ou não considerado no projeto. 

Tempo 
Envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto no tempo certo.  
 

Custo Envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto dentro do orçamento aprovado 

Qualidade 

Envolve os processos requeridos para assegurar que o projeto irá satisfazer as necessidades para o 
qual foi criado. Isto inclui "todas" as atividades de gerência geral que determina os objetivos, a 
política e as responsabilidades em relação à qualidade e suas implementações tais como: 
planejamento, controle, garantia e melhoria de qualidade dentro do sistema de qualidade.  
 

Recursos 
Humanos 

Envolve os processos requeridos para tornar o uso mais efetivo das pessoas que estão envolvidas 
no projeto. Isto inclui todos os stakeholders. 

Comunicação 

Envolve os processos requeridos para assegurar a geração, coleção, disseminação, dissertação, 
armazenamento e disposição final de informação de projeto adequada e apropriadamente. Provê as 
ligações acerca de pessoas, idéias e informação que são necessárias para o sucesso do projeto. 
Todos os envolvidos devem ser preparados para enviar e receber comunicações na "linguagem" do 
projeto e devem entender como as comunicações individuais afetam o projeto como um todo. 

Risco 
Envolve os processos relacionados à identificação, análise e resposta aos riscos de projetos. Isso 
inclui maximizar os resultados de ocorrências positivas e minimizar as conseqüências de eventos 
adversos. 

Aquisição Envolve os processos requeridos para adquirir bens e serviços externos à organização.   

3. Níveis de maturidade e suas respectivas dimensões 
Modelos de maturidade em projeto têm sido estudados e desenvolvidos, tanto nas empresas 
como em novas pesquisas, para apoiar e direcionar as estratégias em gestão (BOUER & 
CARVALHO, 2005). Desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI) o Project 
Management Maturity Model (PMMM) tem sido amplamente utilizado para avaliar a 
maturidade das empresas com relação aos desenvolvimentos. Segundo Cooke-Davies e 
Arzymanow (2002), todo aspecto de gestão de projeto tem duas dimensões � a dimensão 
técnica e a dimensão humana � a primeira engloba aqueles grupos de práticas ou processos 
que são integrais a gestão enquanto o segundo inclui não apenas as pessoas que estão 
operando estes processos, mas a expertise delas. 
Existem, atualmente, diversos modelos de maturidade para gerenciamento de projetos 
(KERZNER, 2001). Todos eles apresentam cinco níveis, mas diferem um pouco no conteúdo 
de cada nível (figura 2). 
Foi abordado nesta pesquisa o nível de maturidade 2, utilizando como base o trabalho de Boer 
e Carvalho (2005), pelo fato desse nível de maturidade ser uma espécie de �divisor de águas� 
no tocante à maturidade organizacional no gerenciamento de projetos. Uma elevada 
pontuação na seqüência das fases que compõem o ciclo de vida � embrionária, aceitação pela 
alta direção, aceitação pela gerência média e operacional, crescimento e maturidade �, pode 
indicar que a empresa está apta e em condições de avançar para o nível 3 de maturidade do 
modelo PMMM, denominado de Metodologia Singular. Por outro lado, uma baixa pontuação 
nas fases mais avançadas do ciclo de vida do gerenciamento de projetos � aceitação pela 
gerência média e operacional, crescimento e maturidade � pode indicar que, na realidade, a 
empresa encontra-se no nível de maturidade 1 do modelo PMMM, denominado de 
Linguagem Comum. 
FIGURA 2 � Níveis de Maturidade e suas dimensões 
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Fonte: adaptada de Kerzner, 2001. 
 

Baseados em suas pesquisas sobre maturidade organizacional no gerenciamento de projetos 
Andersen & Jessen (2002), propõem que a maturidade seja medida através de três dimensões: 
atitude, conhecimento e ação. Neste trabalho, conforme já mencionado, utilizaremos o modelo 
PMMM.  

4. Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) 
Devido às limitações da série ISO 9000, alguns segmentos industriais vêm desenvolvendo 
requisitos normativos específicos para seus fornecedores, com destaque para a cadeia de 
fornecimento do setor automotivo. Uma dessas iniciativas é o lançamento, em 1994, da QS 
9000, que reúne requisitos de fornecedores da Ford, Chrysler e GM em todo o mundo. Dentro 
da QS 9000, atenção é dada ao processo de desenvolvimento de produto, executado pelo 
APQP (GONZALEZ & MIGUEL,2000). 
O modelo do APQP tem sido adotado para um grande número de empresas sendo que, muitas 
vezes, os recursos investidos em sua utilização são muito expressivos (TORRES & MIYAKE, 
2002).  
Segundo Carbone (2005), o APQP não é simplesmente uma ferramenta de planejamento da 
qualidade, o mais importante é a filosofia que é empregada por toda a organização. APQP foi 
desenvolvido para assegurar que a qualidade do produto seja mantida, os requisitos do cliente 
sejam cumpridos, e a padronização dos procedimentos e documentos relativos ao projeto 
aconteçam.  
Brewer (2002) aponta que o poder do APQP é melhor aproveitado quando do planejamento 
do projeto pela integração de toda informação disponível no início do desenvolvimento, do 
que quando ocorrem re-projetos ou re-trabalhos nos produtos durante a manufatura.  
Lynn et. al. (2000)  afirma que para controlar com proficiência a execução das fases, as 
documentações e revisões do processo devem estar ao acesso de todos permitindo uma visão 
clara do ambiente de planejamento. A intenção do APQP é assegurar que ambos planejamento 
e revisões das informações do projeto estejam completas e de acordo com os padrões de 
qualidade e objetivos do desenvolvimento. 
As organizações estruturam o APQP de acordo com suas necessidades, porém com o passar 
dos tempos começaram a perceber que o impacto da ferramenta é maior quando está integrada 
a metodologia de desenvolvimento de produtos já existente na empresa (CARBONE, 2002). 
Para Miguel e Gonzalez (2000) na perspectiva do APQP o processo de desenvolvimento de 
produtos é composto de cinco fases mostradas na figura 3. 
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FIGURA 3 � Cronograma do APQP 

 

Fonte:  QS 9000 (1994). 

O objetivo do APQP é enfatizar o planejamento adiantado da qualidade, através de um 
método estruturado, para definir e estabelecer as etapas necessárias para assegurar a qualidade 
exigida pelo cliente (ROZENFELD et al, 1998). 
Com base na definição da QS 9000 (1994) as entradas e saídas das cinco fases do 
planejamento avançado da qualidade do produto, segundo a visão das empresas fabricantes de 
peças para a indústria automotiva, serão resumidas conforme apresentado na tabela 2. 
TABELA 2 � Entradas e Saídas do processo de APQP 

Etapas Entrada Saída 
1 Voz do cliente Dados do projeto 
2 Dados do projeto Desenhos, calculos, FMEA de projeto 

3 Desenhos, calculos, FMEA de projeto 
Proessos de fabricação, FMEA de proessos, 
amostra iniciais 

4 
Proessos de fabricação, FMEA de proessos, 
amostra iniciais 

Validação do produto e processos 

5 Validação do produto e processos Projeto ganho para a planta de produção 

Fonte: QS 9000 (1994) 

5. Estudo de caso 
O estudo em questão aconteceu em uma das unidades produtivas de uma multinacional do 
ramo de autopeças que possui filiais (plantas de produção e escritórios) em 4 continentes 
(Américas, Ásia, Oceania e Europa). O faturamento anual do grupo é estimado em cerca de 
4,5 Bilhões de Euros. A empresa adota o APQP des de 1995, ou seja, a onze anos. 
A empresa foi escolhida pelo fato de representar uma potencial fonte de informações sobre o 
assunto além de facilitar aos pesquisadores o acesso às informações.  
Para que a produção pudesse absorver os novos projetos com a robustez desejada e com o 
templo de ciclo que fosse capaz de satisfazer as necessidades do cliente, há três anos a 
empresa decidiu criar uma área dedicada a elaboração dos novos desenvolvimentos. Este setor 
é dividido conforme a figura 4, por três engenheiros (A,B e C) que possuem as respectivas 
contas por mercado. 
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FIGURA 4 � Divisão de clientes do setor de APQP 

 

A metodologia de APQP aplicadas as desenvolvimentos é baseada na QS 9000 (1994) e sua 
intensidade, nível de controle do desenvolvimento, varia de projeto para projeto de acordo 
com a classificação do mesmo. 
Os projetos podem ser BP (Business Plan � Plano de Negócios), NB (New Business � Novos 
negócios) ou OP (Opportunities � Oportunidades), e conforme diretrizes da alta gerencia 
apenas os projetos BP devem possuir todos os controles do APQP.  
Com relação a metodologia de APQP utilizada, a única particularidade ,além dos formulários 
próprios de desenvolvimento, é a instituição de cinco reuniões básicas que são realizadas para 
todos os projetos BP, descritas na tabela 3. Outro ponto importante a ser observado é a 
existencia de um cronograma para cada projeto do Plano de Negócios, elaborado e controlado 
com o auxílio do MS Project. 

TABELA 3 � Principais reuniões dos APQP da empresa estudada 

Reunião Assunto 
Lançamento do projeto Informações iniciais: tamanho de negócio 
Design review Revisão dos desenhos, cálculos, etc... 
Process review Revisão dos primeiros lotes de produção (amostras) 
Lançamento para produção Divulgar o projeto conquiestado para a fábrica 
Avaliação lotes pré-série Avaliação dos lotes iniciais de produção 

 
Após o cumprimento destas cinto etapas que estão dentro do cronograma já citado, o projeto é 
considerado encerrado e já é possível a elaboração de lições aprendidas para os próximos 
desenvolvimentos. 
Para análise da maturidade será utilizado o modelo PMMM, Kerzner (2001) para o nível 2 
que desdobra o ciclo de vida do projeto em cinco fases: a embrionária, aceitação por parte da 
alta direção, aceitação da gerência, crescimento e finalmente maturidade. Um questionário foi 
aplicado e ele é composto de vinte questões relacionadas com as cinco fases acima citadas. 
Os respondentes do questionário representam as áreas envolvidas no APQP (tabela 4). 

TABELA 4 - Perfil dos respondentes. 

Setores Número de respondentes Tempo médio no cargo 
Logística 02 4 
Engenharia de processos 04 6 
Planejamento do produto 02 3 
Qualidade. 04 8 

A análise será feita de acordo com a metodologia de Kerzner (2001), nível 2 de matudridade, 
através do preechimento e análise do questionário específico (anexo 1). 
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Cada uma das questões possuem valores de -3 a +3 , variando de �discordo totalmente� a 
�concordo totalmente�. Pontuações maiores que +6 indicam que a maturidade foi atingida 
para aquela determindada fase. As fases avaliadas, conforme citadas anteriormente serão: 

 Embrionária; 
 Aceitação pela alta direção; 
 Aceitação pela gerência média; 
 Crescimento; 
 Maturidade. 

Segundo Kerzner (2001), uma pontuação como +8, +10, +8, +3 e -4, pode indicar que as três 
primeiras fases estão completas e a organização está iniciando a fase de crescimento no nível 
2 de maturidade. 
Os resultados da aplicação do protocolo de pesquisa serão apresentados na figura 5. 

FIGURA 6 � Resultados da aplicação do questionário 

 

Percebe-se nos resultados que: 
 As maiores notas foram atribuídas aos setores de Planejamento de Produto e 

Qualidade, pois eles são envolvidos no inicio do APQP exigindo uma forte 
integração; 

 A Logística, pelo fato de ser mais envolvida no final do APQP obteve menores 
pontuações do que as obtidas pelas áreas de Planejamento de Produto e Qualidade, 
sendo as fases crescimento e  maturidade seus níveis mais baixos; 

 A Engenharia de processos demonstrou o menor nível dentre as áreas mais envolvidas 
no processo APQP, obtendo as mesmas notas que a Logística, superando-a apenas na 
fase de aceitação da gerência.  

6. Conclusões 
Conforme mostrado no estudo de caso, para o nível de maturidade 2 � Processo Comum, a 
corporação está situada entre as fases de �Aceitação da Alta Gerência� e �Aceitação da Alta 
Direção�, preparando-se para iniciar a fase de �Crescimento� para gestão de projetos.  
Podemos concluir, baseado no resultado da pesquisa, que a organização ainda possui o nível 2 
de maturidade no gerenciamento de projetos, visto que as fases de �Crescimento� e 
�Maturidade� propriamente dita ainda não foram alcançadas. 
As evidências demonstram que apesar do APQP estar implementado na empresa a onze anos 
o mesmo não propicia a evolução do nível de maturidade. 
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O fato da empresa ainda não estar em um nível superior de maturidade pode indicar uma 
possível fragilidade no sistema atual de gerenciamento de novos projetos que, segundo 
informações de um engenheiro de planejamento de produto entrevistado, possuem inputs 
pouco confiáveis. Mesmo assim, os projetos tem obtido sucesso, o que mostra a eficiência da 
ferramenta. Porém a carga de trabalho elevada, erros constantes no início de produção e 
alguns atrasos, sinalizam a necessidade de uma ferramenta mais eficaz para os novos 
desenvolvimentos. 
Como sugestões para próximos trabalhos, pode-se realizar a pesquisa de campo mais uma vez 
para avaliar a maturidade após a implantação de uma nova ferramenta de gerenciamento de 
projetos. Outros aspectos podem ser abordados e a gestão de projetos de desenvolvimentos de 
novos produtos pode ser explorada mais amplamente. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - MATURIDADE EM GESTÃO DE 
PROJETOS 
Protocolo de Questionário: Baseado no Modelo PMMM: Nível 2 de Maturidade � Fases do 
Ciclo de Vida 

Perfil do Entrevistado: 
Nome: 
Cargo / Função Atual: 
Tempo na Função Atual: 
Tempo na Empresa: 

SESSÃO I - AVALIAÇÃO DA MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 
Nas páginas você encontrará 20 questões que o ajudarão a definir o grau de maturidade que, 
segundo a sua avaliação e percepção, sua empresa atingiu. Abaixo de cada questão, você 
deverá assinalar o número correspondente a sua avaliação / percepção, segundo a legenda 
exibida a seguir: 

(-3):Discordo Totalmente 
(-2):Discordo 
(-1):Discordo Parcialmente 
( 0 ):Sem opinião 
(+1):Concordo Parcialmente 
(+2):Concordo 
(+3):Concordo Totalmente 

A pontuação para cada uma das questões varia de (-3) a (+3) e será posteriormente utilizada 
para a avaliação dos resultados. Dessa forma, solicita-se que o entrevistado marque com um 
�X� a resposta para cada uma das 20 questões apresentadas a seguir. Seja, por favor, o mais 
honesto possível nas suas respostas. Marque a resposta que você considera correta, não aquela 
que você desejaria ou imaginaria que fosse a mais adequada. 

Questão 1: 
Minha empresa reconhece a necessidade da gestão de projetos. Esta necessidade é 
reconhecida em todos os níveis da gerência, inclusive pela gerência sênior. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 2: 
Minha empresa tem um sistema para gerenciar tanto o custo quanto o cronograma dos 
projetos. O sistema requer números de encargos financeiros e códigos de conta contábil. O 
sistema informa variações em relação aos objetivos planejados. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 3: 
Minha empresa tem reconhecido as vantagens possíveis de serem alcançadas através da 
implementação da gestão de projetos. Estes benefícios são reconhecidos em todos os níveis 
gerenciais, incluindo a gerência sênior. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 4: 
Minha empresa ou departamento tem uma metodologia facilmente identificável de gestão de 
projetos que utiliza o conceito de fases ou ciclo de vida de um projeto. 

Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 5: 
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Nossos executivos apóiam ostensivamente a gestão de projetos por meio de palestras, curso, 
artigos e inclusive pela presença ocasional em reuniões e relatórios da equipe de projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 6: 
Minha empresa tem o compromisso com o planejamento antecipado visando à qualidade. 
Tentamos fazer sempre o melhor possível em matéria de planejamento. 

Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 7: 
Nossos gerentes de área de níveis médio e inicial apóiam por completo e de forma ostensiva o 
processo de gestãode projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 8: 
Minha empresa faz o possível para minimizar os desvios de escopo (por exemplo, mudança de 
escopo ou redefinição da extensão do escopo) em nossos projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 9: 
Nossos gerentes de área estão comprometidos não apenas com a gestão dos projetos, mas 
também com o cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos objetivos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 10: 
Os executivos em minha empresa têm bom conhecimento dos princípios de gestão de 
projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 11: 
Minha empresa selecionou um ou mais softwares para serem utilizados como sistema de 
controle dos projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 12: 
Nossos gerentes de área de níveis médio e inicial foram treinados e instruídos em gestão de 
projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 13: 
Nossos executivos compreendem o conceito de responsabilidade e atuam como 
patrocinadores (�sponsors�) em determinados projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 14: 
Nossos executivos reconheceram ou identificaram as aplicações da gestão de projetos nas 
várias divisões do nosso empreendimento. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 15: 
Minha empresa conseguiu integrar com sucesso o controle de custo e cronogramas tanto para 
a gestão de projetos quanto para relatórios de follow-up. 

Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 
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Questão 16: 
Minha empresa desenvolveu um currículo de gestão de projetos (por exemplo, mais do que 
um ou dois cursos de capacitação) para o aperfeiçoamento das qualificações de nossos 
colaboradores em gestão de projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 17: 
Nossos executivos reconheceram o que precisa ser feito a fim de ser alcançada a maturidade 
em gestão de projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 18: 
Minha empresa considera e trata a gestão de projetos como profissão, e não apenas como 
tarefa de tempo parcial ou, quando requerido, tempo integral. 

Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 19: 
Nossos gerentes de área e nível médio estão dispostos a liberar seus funcionários para o 
treinamento em gestão de projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

Questão 20: 
Nossos executivos têm demonstrado disposição para mudança na maneira tradicional de 
conduzir negócios para chegar à maturidade em gestão de projetos. 
Discordo Totalmente (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Concordo Totalmente 

AVALIAÇÃO DA MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS FORMULÁRIO PARA 
APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR FASE DO CICLO DE VIDA 
 
Para cada uma das questões (questões de número 1 até 20) da sessão I você assinalou uma 
resposta com seu respectivo valor de pontuação, variando de (-3) até (+3). Nos espaços 
apropriados, indicados nas tabelas a seguir, favor transcrever o valor assinalado ao lado do 
número corresponde às questões respondidas. 
 

Fase 

Embrionária 
Aceitação � Alta 

Direção 
Aceitação - Gerência Crescimento Maturidade 

Número 
da 

Questão 

Valor da 
Pontuação 

Número 
da 

Questão 

Valor da 
Pontuação 

Número 
da 

Questão 

Valor da 
Pontuação 

Número 
da 

Questão 

Valor da 
Pontuação 

Número 
da 

Questão 

Valor da 
Pontuação 

1  5  7  4  2  
3  10  9  6  15  

14  13  12  8  16  
17  20  19  11  18  

Total          
 
 


