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Resumo:  

 
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar e analisar os 
problemas relacionados aderência de processos de gestão de projetos, 
realizados nas empresas de engenharia consultiva, na cidade de Belo 
Horizonte. A fundamentação teórica utilizada baseou-se nos estudos e nas 
teorias referentes administrador por objetivos, gerenciamento de projetos e nos 
modelos de gestão de projeto e de maturidade; já metodologia utilizada foi 
fundamentada em estratégias de pesquisa ao público, coleta de dados e no 
tratamento estatístico desses dados. Foram realizados estudos referentes à 
avaliação da maturidade e da aderência (assimilação) de todos os grupos de 
processos, que envolvem a realização de um projeto, a saber: iniciação, 
planejamento, execução, controle e encerramento. De acordo com os 
resultados, observou-se que o nível de aderência entre os instrumentos 
utilizados pelas empresas de engenharia consultiva e o modelo de gestão de 
projetos adotado por estas, cresce gradualmente à medida que se avança de 
um processo para o outro. Outros resultados indicaram que as empresas de 
engenharia consultiva de Belo Horizonte, ainda não conseguiram adequar 
todas as suas atividades aos seus modelos de gestão. Esta constatação, 
também reforça a hipótese de que algumas dessas empresas, ainda não estão 
preparadas para atingir níveis de maturidade mais avançados. Constatou-se 
também, que entre as empresas existe o reconhecimento da importância de se 
adotar técnicas e guias para a gestão de projetos − como o PMBOK −, 
entretanto, muitas vezes, as pressões do mercado e a falta de conhecimentos 
específicos fazem com que os envolvidos com projetos não utilizem os 
procedimentos adequados para a gestão de seus projetos, gerando problemas 
com a aderência desses. 
 
 
Palavras-Chaves: Aderência de processos de gestão de projetos. Empresas de 
engenharia consultiva. Administração. 


