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Resumo:  

A indústria da mineração brasileira, segundo o IBRAM - Instituto Brasileiro de 
Mineração - (2011) mostram que as mineradoras possuem uma capacidade de 
investimento de aproximadamente US$ 64,8 bilhões no período de 2011 a 2015. 
Diante deste cenário, a indústria da mineração precisará de uma boa gestão de 
projetos de forma a alcançar suas metas de investimento. Este trabalho teve como 
objetivo principal propor um questionário composto por pilares específicos como 
forma de avaliar a maturidade na gestão de projetos em uma empresa de 
mineração localizada no estado de Minas Gerais. Para o alcance desse objetivo, 
foram elaborados quatro objetivos específicos, por meio de um estudo de caso, 
aplicandose um questionário principal dividido em nove pilares de maturidade, 
baseado nas metodologias do PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
do PMI – Project Management of Institute e da metodologia FEL – Front End 
Loading do IPA – Independent Project Analysis, a um público composto por dez 
gerentes de projeto de uma empresa de mineração, envolvidos diretamente na 
gestão da maior parte do portfólio de investimento desta empresa para os 
próximos quatro anos. As análises das informações coletadas indicaram que a 
empresa possui, de acordo com a escala proposta, um nível padronizado de 
maturidade, o que significa que a empresa já está promovendo padronização de 
uma metodologia no gerenciamento de projetos de mineração, incluindo o 
processo de capacitação dos níveis hierárquicos, o início de um processo de 
reestruturação e adaptação da estrutura para atender a gestão dos projetos, além 
da implantação de um PMO – Escritório de Projetos – assim como softwares de 
gestão. Por fim, coletaram-se evidências por meio da pesquisa qualitativa, pois, 
apesar da empresa possuir ferramentas já desenvolvidas, as mesmas não foram 
divulgadas ou os gerentes de projeto não foram adequadamente treinados na 
aplicação destas. Outro ponto percebido foi que algumas ferramentas existentes 
precisam ser readequadas ou reestruturadas para atender aos requisitos da 
empresa. 
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