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enchmarking é um processo contínuo e sistemático para medir e comparar processos organi-
zacionais. 

As empresas que participam deste tipo de processo têm a oportunidade de compartilhar 
informações e experiências que podem ajudá-las a melhorar seu desempenho, respondendo a pergun-
tas como: “Estamos adotando as melhores práticas?”, “Nossos processos são efi cientes em relação aos 
das empresas de nosso setor?” e “Quais as tendências do setor em que atuamos? “.

O Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil (EBGP) nasceu justamente com 
o objetivo de auxiliar as empresas brasileiras a responder parte dessas perguntas, as quais até 2003 
fi cavam sem resposta por não haver no Brasil nenhum tipo de estudo que retratasse a realidade de 
nosso mercado.

Após três edições, o estudo se consolidou como a principal referência disponível hoje no Brasil so-
bre práticas e tendências locais em Gerenciamento de Projetos, sendo livremente acessado e utilizado 
por empresas, profi ssionais e estudantes em todo o País.
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CONTEXTO

Como um estudo de benchmarking pode ajudar uma 

empresa a elaborar suas estratégias para o desenvolvimen-

to em gerenciamento de projetos? A resposta é: das mais 

diversas formas.

O Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Pro-

jetos Brasil conta com a participação de 80 grandes empre-

sas brasileiras e apresenta informações relevantes sobre oito 

aspectos relacionados ao gerenciamento de projetos. Esses 

aspectos dão a real dimensão de como as empresas brasi-

leiras estão trabalhando este tema e quais os passos que 

pretendem dar daqui para frente.

Por meio dessas informações, qualquer empresa ou 

profi ssional torna-se capaz de entender qual o panorama 

atual do mercado brasileiro, orientando-se a respeito dos 

possíveis caminhos que pode tomar e quais as difi culdades 

e benefícios que vêm sendo observados.

A seguir serão apresentados os principais passos para a 

implementação bem-sucedida do gerenciamento de pro-

jetos em uma empresa, relacionando-os com experiências 

de mercado, análises específi cas e alguns esclarecedores 

resultados do estudo.

A edição atualizada do Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos Brasil pode ser encontrada para 

livre download em www.pmirio.org.br.

OS OITO PASSOS RUMO AO SUCESSO

Passo 1 – Como está a cultura organizacional da sua 

empresa?

As experiências bem-sucedidas de diversas empresas 

mostram que a base para a implementação de boas práticas 

em Gerenciamento de Projetos é a cultura organizacional.

Essa cultura normalmente é obtida em um gradual 

processo de mudança, que visa atingir todos os níveis hie-

rárquicos, sensibilizando-os a respeito da importância dos 

projetos para o sucesso da organização.

Empresas bem-sucedidas neste aspecto têm desenvol-

vido programas de sensibilização a respeito do tema, o que 

envolve desde a criação de comunidades internas de Ge-

renciamento de Projetos para discussão de temas relevan-

tes até programas específi cos desenvolvidos com os altos 

executivos da empresa, buscando conscientizá-los a respei-

to da importância estratégica do assunto.

Nas últimas edições do EBGP foi possível observar um 

gradual amadurecimento das empresas em relação a sua 

cultura em Gerenciamento de Projetos. Na última pesquisa, 

apenas 20% das empresas afi rmaram ainda ter resistências in-

ternas relevantes quando se trata do tema Projetos. E a melhor 

notícia ainda está por vir: mais da metade das empresas pes-

quisadas (58%) afi rmaram que a Alta Administração tem dado 

grande importância ao tema no último ano.

Esses resultados mostram que há uma clara tendência 

de amadurecimento do mercado brasileiro no que tange 

ao gerenciamento de projetos. Especialmente quando tra-

tamos de setores que tradicionalmente atuam orientados 

a projetos.

Empresas que acreditam nesta tendência devem pla-

nejar de forma ampla o seu processo de mudança cultural. 

Todos os níveis hierárquicos devem ser considerados neste 

plano, buscando conscientizá-los sobre a importância do 

assunto para o sucesso da empresa, por meio de ações sim-

ples e objetivas.

Experiências bem-sucedidas têm mostrado que 

workshops, seminários de sensibilização, reuniões execu-

tivas, comunidades internas e canais de comunicação, tais 

como newsletters internos, podem ser instrumentos pode-

rosos durante esse processo de mudança.

Finalmente, uma lição aprendida é que boa parte das 

experiências fracassadas tem em comum: mudanças de cul-

tura não acontecem da noite para o dia.

Figura 1. Oito aspectos abordados no Estudo de Benchmarking em Geren-
ciamento de Projetos Brasil 2005/2006.
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