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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS COM ANÁLISE CAUSAL ATRAVÉS DE DIAGRAMA DE 

ISHIKAWA 

 

 

Resumo 

 

 
Este trabalho tem o propósito de apresentar um levantamento em maturidade de gerenciamento de 

projetos em ambiente organizacional, bem como o diagnóstico para crescimentos em horizontes 

futuros, através de uma metodologia qualitativa e quantitativa que possui seu alicerce em uma 

ferramenta de gestão denominada diagrama de Ishikawa. Embora de cunho técnico, sua 

elaboração apresenta aspectos científicos que contribuem tanto para o ambiente acadêmico quanto 

para o profissional. Com o objetivo ora exposto, o trabalho apresenta um roteiro que se inicia com 

uma análise literária, partindo para a aplicabilidade do levantamento e diagnóstico. Como 

conclusão são apresentados não somente os resultados da maturidade, mas uma adição com 

análises que permitirão o crescimento em períodos futuros de curto, médio e longo prazo, 

possibilitando que a empresa consiga elaborar planos para todas as dimensões do modelo adotado 

que envolve pessoas, ambiente organizacional, processos, tecnologias, métodos e gerenciamento 

de projetos. 
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Abstract 

 

 
 This work has the purpose of presenting a maturity survey of project management in 

organizational environment, as well as the diagnosis for growth in future horizons, through a 

qualitative and quantitative methodology that has its foundation in a management tool called 

Ishikawa diagram. Although of a technical nature, its elaboration presents scientific aspects that 

contribute so much to the academic environment as to the professional one. With the objective set 

forth above, the work presents a script that begins with a literary analysis, starting to the 

applicability of the survey and diagnosis. The conclusion is not only the results of maturity, but an 

addition with analyzes that will allow the growth in future periods of short, medium and long 

term, enabling the company to be able to elaborate plans for all the dimensions of the adopted 

model that involves people, environment organizational, processes, technologies, methods and 

project management. 

 

Keywords: Project Management, Maturity, Organizational Environment,  

Ishikawa diagram. 
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações organizacionais, assim como a própria vida humana, parecem estar 

acontecendo cada vez mais rápidas, demandando um alto poder de decisão em curtos espaços 

de tempo. Uma das maneiras que as empresas e os profissionais veem adotando para garantir 

níveis de gestão mais elevados e padronizados para o alcance de determinados objetivos é a 

aplicação das boas práticas de gerenciamento de projetos. No entanto, apenas olhar para o que 

está dando certo e errado nas demais organizações e aplicar em cenários específicos pode não 

garantir os resultados esperados. Assim, como em muitas áreas do conhecimento, é preciso 

identificar a maturidade que se possui para realizar determinado trabalho e alcançar o estado 

da arte, buscando garantir a melhoria contínua. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar um levantamento em maturidade de gerenciamento 

de projetos em ambiente organizacional, bem como o diagnóstico para crescimentos em 

horizontes futuros, através de uma metodologia qualitativa e quantitativa que possui seu 

alicerce na ferramenta de gestão denominada diagrama de Ishikawa com a utilização de um 

modelo proposta pelo professor Darci Prado que irá medir quantitativamente a maturidade 

supracitada. Os resultados apresentam quão madura em gerenciar projetos uma determinada 

empresa está e quais os passos devem ser realizados para se alcançar níveis mais elevados. 

Com o objetivo ora exposto, o trabalho apresenta um roteiro que se inicia com uma análise 

literária, partindo para a aplicabilidade do levantamento e diagnóstico. Como conclusão são 

apresentados não somente os resultados da maturidade, mas uma adição com análises que 

permitirão o crescimento em períodos futuros de curto, médio e longo prazo, possibilitando 

que a empresa consiga elaborar planos para todas as dimensões do modelo adotado, que 

envolve pessoas, ambiente organizacional, processos, tecnologias, métodos e gerenciamento 

de projetos. 

Com cunho investigativo, os resultados aqui apresentados contribuirão tanto para os aspectos 

de natureza técnica, por se tratar de um trabalho realizado em um ambiente corporativo, mas 

que, como sua elaboração está alicerçada em elementos científicos, a de se acreditar que a sua 

contribuição transcende os muros técnicos, abrangendo o campo científico do saber. 

O trabalho se deu dentro de um ambiente organizacional, especificamente em uma empresa 

do ramo de vidros, cujo o nome será preservado por questões de confidencialidade e 

segurança da informação. A roteirização se deu através de identificação do modelo a ser 

adotado, quais seriam os horizontes a serem pensados após a análise primária e 

desenvolvimento de um plano de crescimento que permitirá alcançar os níveis ora descobertos 

em primeira análise. 

Tanto o modelo quanto os resultados apresentados não se limitam ao cenário aqui 

apresentado, pois o campo de aplicabilidade é extenso, tendo o entendimento de que o 

universo de Gerenciamento de Projetos (GRP) pode ser utilizado e aplicado em um número 

vasto de áreas como engenharias, administração, Tecnologias da Informação, arquitetura e 

tantas outras que possuem projetos e necessitam de gestão para que os objetivos nos mais 

diversos níveis hierárquicos sejam alcançados. 

Como conclusão são apresentados não somente os resultados da maturidade, mas uma adição 

com análises que permitirão o crescimento em períodos futuros de curto, médio e longo prazo, 

possibilitando que a empresa consiga elaborar planos para todas as dimensões do modelo 

adotado que envolve pessoas, ambiente organizacional, processos, tecnologias, métodos e 

gerenciamento de projetos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Projetos e Gerenciamento de Projetos  

Um projeto por definição é um esforço temporário empreendido para gerar produto, serviço ou 

resultado específico (PMI 2017). Esses serviços, produtos e resultados que possuem essa 

temporariedade limitada coexistem em inúmeras organizações e o grande desafio pode ser o de 

garantir que todos alcancem os objetivos pelos quais eles foram criados.  

Uma gestão de projetos bem-sucedida exige planejamento e coordenação extensivos (KERZNER 

2006). Em concordância com o exposto, planejar e controlar projetos envolve mais do que 

gerenciar os aspectos técnicos, pois exige conhecimentos e aplicabilidade de habilidades não 

técnicas como negociação, resolução de conflitos e um singular conhecimento de pessoas.  

Para (Fisher & Ury & Patton 1991) deixar de lidar com os outros de maneira sensível, como seres 

humanos propensos a reações humanos, pode ser desastroso para negociação.  

Dada a importância em se ter, não somente as competências técnicas, o PMI lançou o 

triângulo de talentos que pode ser visto na figura 1.  

 

Figura 1 - Triângulo de Talentos - Fonte (PMI 2015). 

Essa análise triangular traz a percepção de que é preciso, além de conhecer de gerenciamento 

de projetos, também adquirir e aplicar elementos de liderança, relacionados às habilidades não 

técnicas, pois transcendem o campo técnico para abrangerem os conhecimentos 

comportamentais humanos. A gestão estratégica de negócios fecha esse triângulo para 

garantir que os projetos estejam ligados aos objetivos estratégicos organizacionais e que as 

pessoas envolvidas saibam a real motivação pela qual um, ou mais projetos, estão sendo 

realizados. 

A visão de que o gerenciamento de projetos se aplica para qualquer tipo de projeto 

também é defendida pelo Projects In Controlled Environments – PRINCE2, padrão de 

gerenciamento de projetos utilizado no Reino Unido e praticado em todo o mundo. 

O Internacional Project Management Associoation – IPMA, que também é uma associação 

sem fins lucrativos de gerenciamento de projetos, segue o mesmo raciocínio, de que gerenciar 

projetos não é destinado à apenas determinadas áreas e segmentos.  

Tanto o PMI como o Prince2 e O IPMA deixam bem claro que eles não fornecem 

metodologia, mas sim, guias que servem para orientar como realizar o gerenciamento de 

projetos. 
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Para garantir que os padrões metodológicos estão sendo seguidos por todos em uma 

organização, pode-se adotar pela implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(EGP), do inglês Project Management Office (PMO), que dentre as diversas funções, irá ser o 

guardião do modelo adotado pela organização. 

O estabelecimento do PMO representa uma mudança cultural para a instituição 

(Carvalho & Píscopo 2013). 

2.2 Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

 

O conceito maturidade pode estar ligado a diversos fatores humanos, representando, 

entre outros, quão experiente um determinado indivíduo é ou está ao realizar determinado 

trabalho ou atividade. 

No caso de gerenciamento de projetos, maturidade é ligada a quão capaz uma 

organização está de gerenciar seus projetos (PRADO, 2010). Em confirmação ao exposto, 

pode ser analisado que realizar vários projetos por um longo período de tempo pode não 

garantir, necessariamente, um aumento de maturidade, se este gerenciamento não estiver 

sendo realizado em conformidade com os anseios organizacionais e dentro de uma 

padronização. 

(PRADO 2010) afirma ainda que um modelo de maturidade seria, então, um 

mecanismo capaz de quantificar numericamente a capacidade de gerenciar projetos com 

sucesso. 

Para (KERZNER, 2006) a maturidade em gestão de projetos é o desenvolvimento de 

sistemas e processos que são por natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de 

que cada um deles seja um sucesso. 

Os autores nos levam à reflexão de que ter maturidade em gerenciamento de projetos é 

possuir um mecanismo processual capaz de quantificar o quão eficiente uma empresa é em 

gerenciar projetos dentro de critérios de sucessos pré-definidos. 

Em total alinhamento ao objetivo proposto neste trabalho entende-se que uma 

maturidade, além de identificar a eficiência gerencial em projetos, pode ainda traçar planos de 

melhorias para que as organizações busquem a constante melhoria contínua na busca 

incessante pelo sucesso nos projetos e consequentemente nos resultados. 

2.3 Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

 

Uma metodologia deve ser o elemento direcionador para o gerenciamento de projetos, 

fornecendo orientações para iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e 

encerramento de projetos. Prado (2010) afirma que uma metodologia de gerenciamento de 

projetos contém uma série de passos a serem seguidos para garantir a aplicação 

correta dos métodos, técnicas e ferramentas”. 
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A implementação de uma metodologia pode fornecer vários benefícios para as 

organizações, dentre eles o de apoiar suas atividades de gerenciamento seus projetos, 

buscando a padronização, controle da comunicação, definição de papéis, responsabilidades, 

direitos e deveres. 

A de se enfatizar que uma metodologia deve mostrar o como fazer, diferentemente dos 

Guias, que são padrões que norteiam, não tendo o papel de determinar o passo a passo na 

maneira de gerir projetos. 

2.4 Diagrama de Ishikawa 

Dado o contexto metodológico, esse trabalho estará embasado em uma ferramenta 

que, adotando um modelo de levantamento de maturidade em gerenciamento de projetos, irá 

identificar as causas para os possíveis níveis insatisfatórios em gerenciar projetos, como 

mostra o exemplo da figura 2. 

 

Figura 2 - Diagrama de Ishikawa – Fonte (PMI 2017). 

O diagrama de Ishikawa é universalmente utilizado para se identificar as possíveis 

causas de determinados defeitos, tendo sua premissa de que a solução do problema ser dará 

com a eliminação das causas. 

A definição desse modelo metodológico se deu pela sua fácil aplicabilidade e análise, 

possibilitando em um curto espaço de tempo diagnosticar um cenário e propor melhoria para 

que as causas sejam eliminadas. 

No presente trabalho, o possível problema seria a baixa maturidade em gerenciamento de 

projetos em uma organização ou setor. 

3. MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

3.1 Caracterização da Organização 

 

A organização do trabalho apresentado atua no ramo de vidros e sua identidade será 

preservada por fatores segurança e confidencialidade. 
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Fundada em 1950 na cidade de Araguari – Minas Gerais, sua atuação se dá nos estados 

brasileiros de Minas Gerais e Goiânia, tendo sua sede na cidade de Brasília – Distrito Federal. 

 

Está adotando o Gerenciamento de Projetos com forma de melhorar seus resultados e também 

a gestão organizacional. 

3.2 O Modelo Adotado 

O trabalho utilizou uma metodologia baseada no Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos – MMGP criado por (PRADO, 2010) . É um modelo capaz de 

quantificar numericamente a capacidade de gerenciar projetos com sucesso. É uma avaliação 

setorial e não para toda a empresa. 

O modelo é composto por sete dimensões a saber: 

o Competência em Gestão de Projetos e Programas - identifica a capacidade 

dos envolvidos em gerenciar projetos e programas dentro de uma metodologia. 

o Competência Técnica e Contextual - os principais envolvidos com 

gerenciamento de projetos devem ser competentes (conhecimentos com 

experiência) em aspectos técnicos relacionados com o produto (bem, serviço 

ou resultado) criado. 

o Competência Comportamental - os principais envolvidos com gerenciamento 

de projetos devem ser competentes em aspectos comportamentais como 

liderança, organização, motivação e negociação. 

o Alinhamento Estratégico – avalia se os projetos executados no setor estão em 

total alinhamento com as estratégias da organização. 

o Metodologia - existência de uma metodologia adequada ao gerenciamento de 

projetos e que envolve todo o ciclo que necessita ser acompanhado. 

o Informatização – analisa os aspectos relevantes da metodologia que devem 

estar informatizados. 

o Estrutura Organizacional – averigua a estrutura organizacional que deve 

estar em uso, tanto para o caso de negócio como para a etapa de 

Implementação. 

As dimensões do modelo metodológico podem ser observadas na figura 3. 
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Figura 3 - Dimensões do Modelo Metodológico – Fonte (PRADO 2010). 

O modelo mede ainda a capacidade de gerenciamento de projetos em 5 níveis que são: 

o Nível 1 – Inicial: A empresa não possui uma percepção correta do que sejam 

projetos e gerenciamento de projetos (GP). 

o Nível 2 - Conhecido: Este nível representa o despertar para o assunto 

gerenciamento de projetos. 

o Nível 3 - Padronizado: Este nível representa a situação em que foi 

implementada uma plataforma de GP. 

o Nível 4 - Gerenciado: Este nível representa a situação em que a plataforma de 

GP realmente funciona e dá resultados. 

o Nível 5 - Otimizado: Este nível representa a situação em que a plataforma de 

GP não somente funciona e dá resultados como também foi otimizada pela 

prática da melhoria contínua e inovação tecnológica e de processos. 

Os níveis de maturidade são representados na figura 4. 

 

Figura 4 - Níveis de Maturidade - Fonte (PRADO 2010) 

Como o objetivo era o de identificar a maturidade em um departamento específico, o modelo 

se mostrou totalmente aderente e eficiente para o cenário proposto. 

3.3 Método de Aplicação 

 

Três elementos do departamento participaram do levantamento, acompanhados por 

uma consultoria externa, que exerceu o papel de mediador. 

O levantamento foi realizado através de 40 perguntas que em conjunto identificaram o 

nível de maturidade do departamento, considerando os cinco níveis, conforme tabela 1, 

analisando as questões nas opções (A, B, C, D e E), onde cada resposta vale respectivamente: 

10 (dez) pontos; 7 (sete) pontos; 5 (cinco) pontos; 3 (três) pontos; 0 (zero) ponto. 
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Tabela 1 – Dimensões da Maturidade 

  

Nível da Maturidade 

Dimensões da Maturidade 

Competência 
Técnica e 

Contextual 
Metodologia Informatização 

Estrutura 
organizacional 

Alinhamento 
Estratégico 

Competência 
Comportamental 

1 Inicial  Dispersa Não há Dispersa Dispersa – não há Desconhecido Boa vontade 

2 Conhecido  Básica Fala-se sobre o 
assunto 

Software para 
tempo 

Nomeia-se um 
responsável 

Fala-se sobre o 
assunto 

Algum avanço 

3 Padronizado  Significativo 
avanço 

Padronizada e 
em uso 

Padronizada e em 
uso 

Padronizada e 
em uso 

Significativo 
avanço 

Mais avanço 

4 Gerenciado  Muito avançada Aperfeiçoada, 
estabilizada e 
em uso 

Aperfeiçoada, 
estabilizada e em 
uso 

Aperfeiçoada, 
estabilizada e em 
uso 

Alinhado Forte avanço 

5 Otimizado  Otimizada Otimizada e em 
uso 

Otimizada e em 
uso 

Otimizada e em 
uso 

Otimizado Madura 

 

 
A avaliação teve a duração de uma hora e trinta minutos e foi realizada nas dependências da 

empresa. 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Ao realizar o levantamento o resultado obtido foi o de 1,4 em uma escala que vai de 1 a 5. 

 

1,4

NÍVEL DE MATURIDADE

 
O resultado demonstra que o nível de maturidade em Gerenciamento de Projetos encontra-se 

em patamares ainda baixos, considerando que a trajetória que percorre a escala de 1 (um) a 5 

(cinco) passa por subdivisões como (1,1), (1,2), (1,3), (1, n) ... (5). 

 

O gráfico 1 demonstra a quantidade de respostas pode letra, dentro das possibilidades (A, B, 

C, D e E). 

 

 

Gráfico 1- Respostas por letra 

Nota-se uma presença substancial de respostas que letra D, sendo o objetivo a ser 

alcançado sempre sendo A. Neste aspecto, cada resposta necessita de uma análise para definir 

se o objetivo a curto prazo seria letra C, B e quando se chegaria ao A. 

 

Para facilitar a análise dos resultados e descobrir as casas, foram identificados os 

pontos onde as ações deverão ser focalizadas para obtenção de crescimento da maturidade, 

como pode ser verificado no gráfico 2 de causa efeito: 
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Gráfico 2 - Causa e Efeito aplicado 

A utilização do Diagrama de Ishikawa possibilitou identificar o problema, aqui 

direcionado para a baixa maturidade em Gerenciamento de Projetos e através do questionário 

elaborado e vincular as respostas às causas do problema. 

 

Foram identificadas (25) vinte e cinco causas que em conjunto estão impedindo o 

aumento na maturidade em se gerenciar projetos. 

 

Para definir uma priorização no momento de resolver o problema, o gráfico 3 traz a 

ordenação das causas, da maior para a menor. 

 

Gráfico 3 - Ordenação das Causas 

Gráfico 4 - Ordenação das Causas 

Como pode ser visto no gráfico 2, há de se priorizar a criação da cultura em 

gerenciamento de projetos para que se tenha um ambiente onde todos estejam envolvidos e 

comprometidos. 

Em seguida existe a necessidade de criação de indicadores para medir o a gerência de 

projetos. 

Na sequência estão os fatores relacionados à necessidade de capacitação de pessoas. 

No mesmo nível de pessoas tem-se a necessidade de criação de métodos e procedimentos para 

suportar todo o gerenciamento de projetos. 

Por fim, estão os materiais, que neste caso vem representado por ferramentas computacionais 

para apoiar no gerenciamento de projetos. 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como análise dos resultados e prospecção de planos para o aumento da maturidade em 

Gerenciamento de Projetos, o trabalho teve como resultado uma análise que identificou as 

principais ações que farão com que esse crescimento se realize nos períodos vindouros. 
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Teve como base o diagrama de Ishikawa, com os vinte e cinco problemas apresentados, pois a 

crença depositada é a de que, quanto se eliminar todas ou a maioria, haverá um substancial 

crescimento na maturidade. 

A análise causal se deu da seguinte forma: 

o Relacionado a MATERIAIS 

a) Criar um sistema que possibilite o gerenciamento de projetos, programas e 

portfólio, além de possibilitar a comunicação de status e indicadores dos projetos e 

da aderência à metodologia. 

b) Padronizar o uso de uma ferramenta de cronograma que possa ser de linguagem 

comum entre os usuários e partes envolvidas. 

o Relacionado a PESSOAS 

a) Treinamento a equipe em Gerenciamento de Projetos. 

b) Desenvolvimento nas habilidades não técnicas nos Gerentes de Projetos. 

c) Desenvolver sistema de meritocracia para Gerentes de Projetos e membros de 

equipes. 

d) Certificar os Gerentes de Projetos e os membros de equipe em certificações 

específicas. 

o Relacionado a MÉTODOS 

a) Criar uma metodologia para Gerenciamento de Projetos e usá-la. 

b) Alinhar os projetos aos objetivos estratégicos da organização, tanto para os em 

andamento quanto para os que devem ou não entrar no portfólio. 

c) Mapear os processos de gerenciamento de projetos. 

d) Definir governança para os projetos. Documentação e procedimentos. 

o Relacionado a AMBIENTE 

a) Criar uma cultura de gerenciamento de projetos e disseminá-la para os envolvidos. 

b) Definir papéis para Gerentes de Projetos, membros de equipes, patrocinadores e 

partes envolvidas. Poderá ser através de uma norma ou procedimento operacional. 

c) Criar comitê de Gerenciamento de Projetos, que pode ou não ser um Escritório de 

Gerenciamento de Projetos. 

d) Envolver a alta administração nas rotinas dos projetos através de reuniões 

periódicas.  
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o Relacionado a Máquinas 

a) Até o momento do levantamento não houve problema relacionado às máquinas. 

o Relacionado a MEDIDA 

b) Criar indicadores para medir projetos, programas, portfólio e a aderência a 

metodologia. 

c) Criar controle de mudanças. 

d) Criar critérios de sucesso em projetos e definir projetos pilotos para testar. 

e) Criar procedimento de melhoria contínua com base na maturidade levantada. 

f) Criar procedimento para coletas e recuperação de lições aprendidas nos projetos 

para se ter a gestão do conhecimento. 

g) Criar procedimento de acompanhamento dos projetos de acordo com a 

complexidade e duração. 

6. CONCLUSÕES 

Com o levantamento e análise dos resultados pôde ser observado que, embora a maturidade 

esteja em patamares inferiores, o fato de se ter a iniciativa de medir já é um início para que 

em horizontes futuros tenha níveis mais elevados na maturidade. 

Há uma necessidade de implantação de um sistema que permita realizar o gerenciamento 

centralizado dos projetos e que consequentemente poderá desencadear na criação de um 

núcleo para garantir que todos os padrões metodológicos serão seguidos por todos. 

Vale ressaltar que ferramenta não é o principal problema e nem a principal solução, mas ela 

irá auxiliar na governança necessária para manter a comunicação entre os que tiverem 

comprometidos com o Gerenciamento de Projetos. 

Uma conclusão importante está ligada aos aspectos ambientais, ou seja, o ambiente ao qual o 

Gerenciamento de Projetos está inserido. Este aspecto correspondente ao maior número de 

elementos identificados que estão causando a baixa maturidade em gerenciamento de 

projetos. Pode se concluir que há uma necessidade eminente de tornar o assunto algo 

cotidiano para que as pessoas consigam enxergá-lo como algo natural e necessário para a 

organização. 

A cultura organizacional pode e muitas vezes é um impedimento que obstrui não somente o 

crescimento em gerenciamento de projetos, mas de várias mudanças que poderiam trazer 

benefícios que não serão alcançados caso a alternativa seja a de permanecer onde está, 

alimentando a inércia organizacional. 

Ambientes organizacionais possuem muitas heranças, não sendo essas sempre negativas, mas 

o desaprender e aprender deve ser um processo constante quando se busca um estado 

diferente do que se está vivendo. 

Considerando o aspecto pessoal, o investimento no fator humano deve ser prioritário em 

quaisquer ambientes, entretanto, pessoas podem se sentir descontextualizadas quando não se 

enxergam dentro de um cenário em que entendem seu papel e sabem quais seus direitos e 

deveres. Isso pode ser dar dentro de um ambiente de gerenciamento de projeto quando não se 

tem uma metodologia e uma cultura que permita cada ter uma visão holística do universo ao 

qual elas estão inseridas. 
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As conclusões ligados aos fatores comportamentais levam a acreditar que habilidades não 

técnicas serão de fundamental importância para os períodos que se aproximam, uma vez que, 

sabendo do resultado ora insatisfatório, uma desmotivação por alojar sob os envolvidos, 

cabendo aos que lideram as equipes plantar a ideia de que esse cenário poderá ser revertido 

em um espaço de tempo não imediatista, mas que, atendendo aos critérios de eliminação das 

causas, poderá ser em um horizonte não muito longínquo. 

Conclui-se ainda que o crescimento dessa maturidade deve ser tratado como um projeto, 

estabelecendo ações e processos adequados dentro de um período de tempo, podendo ser de 

seis, doze, dezoito, vinte e quato meses ou mais. Essa temporariedade pode trazer uma 

motivação que a cada nova medição os resultados sejam obtidos e avaliação se as metas 

estabelecidas serão alcançadas. 

Ainda como análise conclusiva, todas dimensões do modelo adotado devem ser 

periodicamente analisadas, pois dessa forma há de se ter um ambiente propício ao bom 

Gerenciamento de Projetos que seja aprimorado constantemente. 

 Por último conclui-se que este trabalho irá fornecer diretrizes tanto ligadas aos 

aspectos técnicos, sociais e organizacionais, por proporcionar uma análise real de um 

ambiente corporativo adotando elementos técnicos científicos para relatar o andamento e 

resultados encontrados. 
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