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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo a busca e análise do grau de maturidade no 

gerenciamento de projetos, para o desenvolvimento de novos produtos no ramo de 

cosméticos. Este método será direcionado a melhoria contínua dos processos e 

projetos, com devido acompanhamento pelo Gerente do projeto, realizando de forma 

contínua a análise e medição das atividades, para o bom andamento e aprimoramento 

dos processos e projetos, para que situações problema sejam identificadas e 

solucionadas de forma rápida, com medidas corretivas e eficazes, que tal situação 

não comprometa o escopo do projeto. 

A escolha análise originou-se da importância de monitorar os níveis de 

maturidade em gerenciamento de projetos dentro das organizações, tendo em vista a 

grande competitividade existente no mercado atual, as empresas pensam somente 

em incluir o processo de projetos em sua rotina, mas não de criar um método para 

monitorá-los de acordo com o andamento de cada pilar. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

As empresas estão incluindo em sua rotina o departamento de Projetos, porém 

é necessário gerenciar os projetos criados. Os projetos servem para crescimento, 

desenvolvimento e podem ser utilizados em diversas áreas. A viabilidade de um 

projeto através do seu gerenciamento, ajuda a empresa a monitorar e compreender o 

que fazer, como fazer, em quanto tempo deve executar a tarefa. O monitoramento dos 

projetos é de grande importância para saber como está o andamento das tarefas. 

Com base nesta informação preliminar e real, a empresa aqui definida pela letra 

“A” se propôs a realizar constantes análises e monitoramentos, que foi possível 

identificar atrasos nos processos, confirmando que para o momento a empresa não 

possui total domínio sobre o assunto, não tem ferramentas eficazes para o monitorar 

e medir em tempo real as atividades dos projetos. O gerente do projeto exercer um 

papel discreto e menos efetivo, com isso fica inevitável o atrito entre a equipe. Foi 

proposto o monitoramento de um dos projetos para desenvolvimento de novo produto, 

a fim de analisar o nível de maturidade da empresa no desenvolvimento do projeto e 

a viabilidade do produto no mercado, com a inclusão de indicadores e medição do 

andamento. A maturidade do gerenciamento de projeto, pode ser um mecanismo 

capaz de quantificar a capacidade da empresa em gerenciar seus projetos e com isto, 

aumentar o sucesso dos projetos, maior probabilidade de terminar os processos e 



projetos no prazo acordado, tendo assim a satisfação plena dos stakeholders. 

Segundo Carvalho e Rabechini (2005) todo projeto tem começo e fim determinado e 

que todo o projeto tem a sua particularidade. Deve ser feito através de um 

planejamento organizacional, uma correta definição e entendimento do escopo do 

projeto, o que sempre é muito importante para o sucesso do projeto.  

 

2.  OBJETIVOS 

 

Realizar a medição do grau de maturidade e monitoramento do projeto, criação 

de uma ferramenta que irá ser atualizada a cada modificação dos usuários, e incluir 

em um aplicativo para celular as informações, para que todos os envolvidos possam 

ter acesso, e o gerente do projeto possa acompanhar o andamento. Com isto será 

possível diagnosticar a situação atual do projeto, apontar melhorias para crescimento 

a curto, médio e longo prazo. Com o acompanhamento das tarefas do projeto, será 

possível cumprir a entrega na data acordada, diminuir gastos com materiais 

promocionais desnecessários, respeitar o cronograma de lançamento e participações 

em feiras e eventos. Com isto os processos e ou projeto serão mais ágeis e assertivos 

no âmbito de sua execução, evolução e término, e até mesmo podendo exercer uma 

posição mais agressiva comercialmente, diante do atual cenário comercial que é tão 

competitivo, visando o aumento da receita devido a melhoria dos projetos. 

 

3.  METODOLOGIA 

 

Para a melhoria dos processos e o bom desenvolvimento dos projetos, será 

implantado no gerenciamento de projetos ferramentas de embasamento teórico e 

prático, com foco na melhoria contínua. Ferramentas de estratégia, qualidade e 

gerenciamento de escopo, tais como: Benchmarking; Ciclo PDCA e WBS (Work 

Breakdown Structure). Será utilizado também o software Microsoft Project ferramenta 

do PMI (Project Management Institute) define projeto como sendo “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” 

(PMBOK, 2004. p. 5), onde são inseridos os projetos, bem como o software Microsoft 

Excel para compilação de dados. Uma ferramenta inovadora e muito importante será 

o APP para Android, podendo se estender ao IOS (Iphone, Ipad, Ipod). 

 

4.  DESENVOLVIMENTO 



 

A medição dos níveis de maturidade no gerenciamento de projetos será feita 

através de embasamento teórico e prático, conforme já apresentado no tópico 

“metodologia”. Inicialmente utilizando ferramentas de nível teórico, com foco 

estratégico, melhoria contínua de qualidade, para que seja uma estrutura analítica de 

processos bem elaborada.  O Benchmarking, vem com foco nas melhores práticas de 

produção, visando sempre um desempenho acima do esperado. Segundo Maximiano 

(2010, p.5) “um empreendimento orientado para uma mudança benéfica, definido por 

objetivos para entregar um resultado”. 

Dando sequência, será utilizada a ferramenta PDCA, que visa de forma efetiva 

o melhor planejamento, execução, verificação e ação junto aos processos e projetos. 

Será destinada a distribuição minuciosa e detalhada das atividades, no âmbito do 

compartilhamento de informação, feedback de andamento e monitoramento ao 

gerente de projeto. Cabe ressaltar também que, o nível estratégico da empresa, 

composto por sua diretoria estará empenhado de forma incisiva para o cumprimento 

e utilização das ferramentas. Será utilizado também o software Microsoft Project onde 

serão inseridos os projetos, para o devido monitoramento e medição de cada etapa e 

o software Microsoft Excel, que será utilizado para criar um banco de dados das 

informações inseridas no Microsoft Project. Estas informações serão compiladas e 

utilizadas para criação de um aplicativo para celulares. Com esta ferramenta será 

possível identificar o andamento dos projetos em tempo real, de cada usuário. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após análise inicial foi constatado que ocorreu uma melhoria muito significativa 

no gerenciamento de projetos da empresa, tendo em vista a aplicação das medidas 

acima elencadas. As melhorias se dão no bom andamento e comunicação da equipe, 

resultado final das atividades de forma efetiva, utilização das ferramentas com 

comprometimento e comportamento organizacional. Os níveis de retrabalho estão 

diminuindo a cada dia, e já podemos identificar também uma redução de custos no 

processo. O processo de gerenciamento foi inserido na 4ª fase do projeto, no gráfico 

abaixo mostra o agendamento das datas das atividades e a data do realizado.  



 

Gráfico I: Análise no desenvolvimento do Projeto Pele I 
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