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Resumo 

Atualmente, a necessidade de se gerenciar projetos tem se tornado imprescindível no dia a dia 

das organizações, devido ao potencial ganho de qualidade, diminuição de retrabalho e 

consequente redução de custos que um gerenciamento bem estruturado pode trazer às empresas. 

O objetivo desse trabalho é apresentar como a implantação de técnicas e ferramentas de gestão 

de projetos, assim como a inclusão de um PMO (Project Management Office), aplicados no 

planejamento dos projetos em empresas de pequeno porte pode trazer ganhos qualitativos 

tangíveis e intangíveis para a entidade, bem como os desafios e dificuldades nesse processo. 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. PMO. Pequenas Empresas. 

Planejamento. 

    



 

 

Abstract 

Currently, the need to manage projects has become indispensable in the daily life of 

organizations, due to the potential quality gain, reduction of rework and consequent cost 

reduction that a well-structured management can bring to the companies. The objective of this 

work is to present how the implementation of techniques and tools of project management, as 

well the inclusion of a PMO (Project Management Office), applied in the planning of projects 

in small companies can bring tangible and intangible qualitative gains to the entity, as well as 

the challenges and difficulties in this process. 

 Key Words: Project Management. PMO. Small Companies. Planning. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, a necessidade de se gerenciar projetos tem se tornado imprescindível no dia 

a dia das organizações. Para isso, o controle e a centralização das informações relativas aos 

projetos se tornaram igualmente necessários.  

O gerenciamento de projetos é uma área que sempre apresentou extrema carência quando 

falamos de pequenas e médias empresas. A ampla necessidade de diminuição de erros e 

retrabalhos, aumento de qualidade, prazos de entrega desafiadores e custos reduzidos que 

produtos e serviços estão exigindo cada vez mais, está compelindo as organizações a investir 

nas áreas de conhecimento da gestão de projetos. 

A implantação de técnicas e ferramentas de gestão de projetos, assim como a inclusão de 

um PMO, aplicados no planejamento de projetos já no início de vida das empresas pode trazer 

ganhos qualitativos tangíveis e intangíveis para a organização. 

O objetivo principal do trabalho é propor um conjunto de orientações para aplicação das 

melhores práticas, baseadas nos conceitos do PMBOK para implementação de um Escritório 

de projetos – PMO em empresas pequeno porte. 

No decorrer do trabalho, será abordado a importância sobre a teoria de Gerenciamento de 

Projetos e sobre a implantação de um Escritório de Projetos a partir de uma abordagem 

qualitativa, descritiva e explicativa, de forma a responder a seguinte pergunta: ‘Quais as 

melhores práticas para a implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos – PMO 

em empresas de pequeno porte e qual o ganho qualitativo do objeto?’. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Empresas de pequeno porte desempenham um importante papel no crescimento e 

desenvolvimento do cenário econômico de uma região. Segundo Deakins apud Vieira (2002), 

a contribuição que empresas de pequeno porte prestam ao gerar oportunidades de trabalho e 

estimularem o desenvolvimento empresarial é significativo no processo de evolução de uma 

nação. 

Para Schel (1995), pequenas e médias empresas, além de um número reduzido de 

funcionários, englobam as seguintes características:  

a) Estrutura organizacional simples com poucos níveis hierárquicos e grande concentração 

de autoridade;  

b) Ocupam um espaço bem definido no nicho de mercado em que atuam;  

c) Possuem flexibilidade locacional, espalhando-se por todo o território nacional e 

desempenhando importante papel na interiorização do desenvolvimento; 

d) Possuem maior intensidade de trabalho;  

e) Existe predominância absoluta do capital privado nacional; e 

f) Empresas focadas em produto, por produzir em pequenas séries, tem maior 

possibilidade de responder às oportunidades mais rapidamente e atender mercados e 

pequenos e específicos. 

Na atual conjuntura política e social que estamos vivendo atualmente, vemos muitas 

pequenas e médias empresas abrindo, mas o índice de fechamento das mesmas também é alto. 

Segundo Segura, Sakata e Riccio (2003), as principais dificuldades encontradas por esse tipo 

de empreendimento são:  

• Informações financeiras inadequadas; 

• Falta de controle do inventário; 

• Gastos administrativos excessivos;  

• Volume de vendas insuficiente; 

• Problemas de marketing e vendas;  

• Política de preços inadequada ou defasada; 

• Falta de um sistema de controle de custos; 
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• Mão-de-obra inadequadamente qualificada; e 

• Falta de planejamento e de um sistema de gestão.  

Uma das áreas que apresenta carência no contexto de pequena e média empresa é o               

gerenciamento de projetos, que têm ganhado importância nos últimos anos devido ao            

crescimento desenfreado de pequenos empreendimentos. A utilização do gerenciamento de 

projetos é fundamental para auxiliar as empresas, onde a necessidade de flexibilidade e 

inovação tem sido constantemente solicitada no ambiente econômico contemporâneo.  

O gerenciamento de projetos vem evoluindo de um processo de gestão para um processo 

de negócio. No cenário de hoje, muitas empresas mantêm sua sobrevivência implementando 

suas técnicas e ferramentas, assim como a má gestão ou implantação de uma metodologia 

inadequada pode levar o empreendimento à falência. 

2.2 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.2.1 Histórico 

Desde os primórdios da civilização, já são identificados a realização de projetos. As 

pirâmides egípcias são exemplos de projetos que foram planejados e executados já em 2.600 

antes de Cristo.  

Com a revolução industrial, em meados do século XIX, a estrutura econômica do mundo 

ocidental foi alterada e desenvolveu-se o capitalismo industrial, onde relações de produção 

foram modificadas e a complexidade de novos pactos comerciais em escala mundial fez surgir 

os princípios da gerencia de projetos, pois se tornou cada vez mais imprescindível a 

responsabilidade de gerir as novas organizações econômicas que se formaram. 

Os projetos têm sido concebidos pelas instituições para criar produtos e serviços e 

incorporar mudanças e inovações em seus processos e nada mais é que a organização de 

trabalho demandado. 

No início do século XX Frederick Taylor (1856-1915), conhecido como o pai do 

gerenciamento científico, iniciou seus estudos a respeito do ‘trabalho’. Aplicando o raciocínio 

científico ele mostrou que o trabalho pode ser melhorado e eficientizado se focado em suas 

partes elementares. Antes da teoria de Taylor, a única maneira conhecida de melhoria de 

produtividade era a exigência de mais horas de trabalho aos trabalhadores. 
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Outro estudioso que focou no estudo de operações no trabalho foi o sócio de Taylor, 

Henry Gantt (1861-1919). Gantt construiu diagramas com barras de marcos e tarefas que 

delineiam sequência e duração de todas as atividades componentes de um projeto.  

 

Figura 1:Modelo de Gráfico Gantt Simples 

Fonte: O Autor (2018)   

Os diagramas de Gantt se tornaram uma ferramenta analítica tão importante que foram 

utilizados em sua maneira original por quase cem anos. Apenas antes dos anos 90 que foram 

implantadas linhas de ligação às barras de tarefa que descrevem as dependências mais precisas 

entre as atividades a serem realizadas. 

A complexidade em se desenvolver projetos surgem nas décadas seguintes à II Guerra 

Mundial. Relações humanas, a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores, estratégias de 

marketing, psicologia industrial passaram a ser partes fundamentais na administração e 

gerenciamento do negócio. 

Com isso, novas estruturas organizacionais surgiram. Foram incorporados complexos 

diagramas de rede (Diagramas de PERT – Program Evaluation and Review Technique) e o 

conhecido método do caminho crítico (Método CPM – Critical Path Method), oferecendo aos 

gerentes de projeto novas ferramentas e estratégias em mundo competitivo e de transformações 

rápidas.  
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Figura 2: Modelo de Gráfico PERT e CPM 

Fonte: Adaptado de Fernando Nogueira (2010)   

A partir desse momento, os negócios começaram a ser vistos como um organismo vivo. 

Esta visão trouxe a consciência de que para um empreendimento sobreviver e prosperar, todos 

os elementos funcionais precisam estar alinhados e trabalhar juntos aspirando metas objetivos 

específicos. 

O gerenciamento de projetos foi formalizado como ciência no início dos anos 60. Em 

1969, um grupo de cinco profissionais de gestão de projetos da Filadélfia, estado da Pensilvânia 

– EUA, se reuniu para discutir as melhores práticas de gestão e acabaram fundando o Project 

Management Institute – PMI (EUA). O PMI é uma associação americana sem fins lucrativos 

de profissionais de gerenciamento de projetos e é a maior instituição internacional dedicada à 

disseminação do conhecimento, aprimoramento, teorias e melhores práticas de atividades de 

gestão profissional de projetos em tempos hodiernos. 

Na década de 90, o PMI lançou o guia PMBOK (Project Management Body Of 

Knowledge). O PMBOK consiste, na verdade, em uma padronização que identifica e conceitua 

processos, áreas de conhecimento, ferramentas, técnicas e boas práticas.  

Nos anos 2000 graves crises econômicas se estabeleceram. Para fazer frente a essas 

instabilidades, as organizações sofreram várias ondas de reestruturação gerencial. Com a 

evolução da maturidade em gestão de projetos, aliada a busca pela excelência dos processos 

dentro das instituições, surgiu o conceito de Escritório de Projetos - PMO, uma estrutura 

organizacional que melhor atende as crescentes necessidades de ganhos de produtividade e a 

carência da centralização e do controle das informações dentro das organizações.   
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O gerenciamento de projetos vem se tornando imprescindível a cada dia. O grande 

volume de projetos e as constantes mudanças no cenário mundial geram cada vez mais a 

necessidade de resultados mais rápidos, com qualidade maior e custos menores.  

2.2.2 Definição de Gerenciamento de Projetos 

Segundo o PMBOK 6º Edição (2017), projeto é um esforço temporário para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Sendo assim, tem início e fim definidos. 

Já Vargas (2009), conceitua que o gerenciamento de projetos é uma junção de habilidades, 

técnicas, ferramentas e aplicação de conhecimentos na elaboração de processos a fim de atender 

a parâmetros como custo, tempo, escopo e qualidade solicitados pelos stakeholders, reduzindo 

O gerenciamento de projetos não está restrito a projetos extensos e de alta complexidade e custo. 

Ele pode ser aplicado em empreendimentos de pequeno, médio e grande porte, de qualquer 

complexidade, orçamento e tamanho, e em qualquer linha de negócios. 

2.2.3 A Importância do Gerenciamento de Projetos 

Nos dias atuais realizar um bom gerenciamento nos projetos de uma organização deixou 

de ser um diferencial competitivo e passou a ser um requisito básico para a sobrevivência das 

empresas no mercado econômico. 

O tema sobre gerenciamento de projetos tem se difundido bastante no âmbito de pequenas 

e médias empresas no decorrer dos anos. Essa ‘atenção’ se deve ao reconhecimento de que 

grande parte dos projetos sem sucesso tem como parcela de ‘culpa’ a má gestão ou até mesmo 

a ausência da gestão dos mesmos.  

 “O gerenciamento de projeto, quando adotado por uma organização, pode 

ajudar no direcionamento e melhor aplicação de recursos escassos, ajustar 

o foco da organização para metas e objetivos, criar oportunidades de 

desenvolvimento das habilidades da equipe, através de motivação, 

inovação e aprendizado e construção do convívio multifuncional e 

multidisciplinar levando ao melhor entendimento das redes internas de 

produção que permeiam os diferentes setores e departamentos de uma 

organização.”  

 

POSSI (2006).  
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Em consulta ao relatório Standish Chaos Report, divulgado em 2015, criado através de 

estudos realizados pelo Standish Group, pode-se constatar que nos últimos 21 anos o percentual 

de fracasso em projetos diminuiu 22%, se comparados os períodos de estudo do ano de 1994 

ao ano de 2015, data de lançamento do relatório.  

 

Figura 3: Percentuais de Sucesso em Projetos de 1994 a 2015 

Fonte: Adaptado de Standish Chaos Report (2015)   

 1994 2011 2012 2013 2014 2015 

Sucesso 16% 29% 27% 31% 28% 29% 

Sucesso Parcial 43% 49% 56% 50% 55% 52% 

Fracasso 41% 22% 17% 19% 17% 19% 

 

Tabela 1: Percentuais de Sucesso em Projetos de 1994 a 2015 

Fonte: Adaptado de Standish Chaos Report (2015)   

Pesquisas apuradas dentro de instituições mostram que o principal problema que 

acarretam o fracasso dos projetos está ligada à ausência ou insuficiência de planejamento, como 

pode ser visualizado na Tabela 2. 

Fator de Falha Citações 

Planejamento ausente ou insuficiente 73% 

Plano de risco ausente ou insuficiente 55% 
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Fator de Falha Citações 

Baixo envolvimento da alta gestão 55% 

Baixo suporte e envolvimento das partes interessadas 55% 

Atrasos de cronograma 55% 

Imaturidade das tecnologias adotadas 50% 

Baixa adoção de processos e metodologias efetivas 45% 

Aumento do escopo 45% 

Estimativas ausentes ou insuficientes de recursos 40% 

Tabela 2: Fatores de Falha Mais Presentes nos Projetos 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2011)   

2.2.4 As Principais Disciplinas da Gestão de Projetos 

Segundo o guia PMBOK, são três as principais disciplinas quando se trata de Gestão de 

Projetos. São elas: 

• Gerenciamento de Projetos: Aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo, com início e término definidos, através de um esforço 

temporário; 

• Gerenciamento de Programas: Definido como um grupo de projetos, 

subprogramas e atividades de programa relacionados, gerenciados de modo 

coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles 

fossem gerenciados individualmente; 

• Gerenciamento de Portfólio: Projetos, programas e subportfólios e operações 

gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos. Os projetos ou 

programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou 

diretamente relacionados. 

2.2.5 Fases e Ciclo de Vida de Projetos 

As fases do ciclo de vida dos projetos foram definidas através de grupos de processo para 

facilitar o controle gerencial dos gerentes de projeto sobre eles. De acordo com o PMBOK, todo 

projeto deve seguir o seguinte ciclo de vida:  
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1. Iniciação: Processos executados para definir um novo projeto ou uma nova fase 

de um projeto existente; 

2. Planejamento: Processos necessários para definir o escopo do projeto, refinar os 

objetivos e definira linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os 

quais o projeto foi criado; 

3. Execução: Processos realizados para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto; 

4. Monitoramento e Controle: Processos exigidos para acompanhar, analisar e 

controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas 

quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes; 

5. Encerramento: Processos executados para finalizar todas as atividades de todos os 

grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 

 

Figura 4: Ciclo de Vida de um Projeto – Grupos de Processos 

Fonte: PMBOK 6º Edição (2017)   

2.2.6 Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

 Além dos grupos de processo, os processos também são caracterizados por áreas de 

conhecimento. São dez as áreas de conhecimento que compõem o gerenciamento de projetos, 
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que não possuem obrigatoriedade de aplicação, pois sua aplicabilidade depende muito do 

tamanho e complexidade de cada projeto. 

Segundo o PMBOK (2017), são definições das áreas de conhecimento: 

1. Gerenciamento da Integração do Projeto: Referente à integração de todos os elementos 

do Gerenciamento de Projetos. Os processos de gerenciamento da integração incluem o 

desenvolvimento do termo de abertura do projeto, o desenvolvimento do plano de 

gerenciamento do projeto e da declaração de escopo preliminar. Os processos de 

execução, monitoramento e controle, controle integrado de mudanças e encerramento 

do projeto também compõem o escopo dessa área; 

2. Gerenciamento do Escopo do Projeto: Referente aos processos de definição, preparação 

e coordenação do trabalho necessário no âmbito do projeto, mas somente e nada mais 

do que o trabalho necessário para encerramento do projeto com o sucesso esperado. Essa 

área envolve o planejamento e definição do escopo, criação da Estrutura Analítica do 

Projeto – EAP, verificação e controle do escopo; 

3. Gerenciamento do Tempo do Projeto: Referente aos processos necessários para 

gerenciar o término pontual do projeto, dentro do seu prazo definido. Essa área envolve 

a definição, sequenciamento e estimativa de recursos das atividades, a elaboração do 

cronograma, assim como seu controle; 

4. Gerenciamento do Custo do Projeto: Referente aos processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos 

custos do projeto para que o projeto seja encerrado dentro do orçamento previamente 

aprovado. Essa área envolve o planejamento do gerenciamento de custos, estimativa, 

orçamentação e controle dos custos; 

5. Gerenciamento da Qualidade do Projeto: Referente aos processos e atividades que 

envolvem a garantia de que o projeto será realizado dentro das expectativas pelo qual 

foi criado, obedecendo políticas de qualidade, objetivos e responsabilidades. Essa área 

envolve o planejamento e a realização da garantia e do controle da qualidade;  

6. Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto: Referente aos processos 

responsáveis por organizar, gerenciar e guiar a equipe do projeto – pessoas com papéis 

e responsabilidades designadas para completar o projeto. Essa área envolve o 

planejamento, mobilização, desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto; 
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7. Gerenciamento das Comunicações do Projeto: Referente aos processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e 

dispostas de maneira oportuna e apropriada. Essa área envolve o planejamento e 

gerenciamento das comunicações, assim como o controle das mesmas e distribuição das 

informações e relatórios de desempenho. 

8. Gerenciamento de Riscos do Projeto: Referente aos processos relacionados ao 

gerenciamento dos riscos de um determinado projeto. Essa área envolve o planejamento, 

identificação, análise qualitativa e/ou quantitativa, planejamento de respostas e 

monitoramento e controle dos riscos; 

9. Gerenciamento de Aquisições do Projeto: Referente aos processos de compra e 

aquisição de produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto e também aos 

processos de gerenciamento de contratos que envolvem o projeto. Essa área envolve o 

planejamento de compras e aquisições, planejamento de contratações, seleção de 

fornecedores, solicitação de respostas de fornecedores, administração e encerramento 

de contratos; 

10. Gerenciamento de Partes Interessadas do Projeto: Referente aos processos de 

comunicação, identificação, análise de expectativas e gestão de conflitos de pessoas, 

grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Essa 

área envolve a gestão direta com os stakeholders através do gerenciamento, 

engajamento e controle do engajamento junto às partes interessadas. 
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Figura 5: Visão Geral das Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos  

Fonte: PMKB (2018)   

2.3 ESCRITÓRIO DE PROJETOS – PMO 

Após a contextualização sobre o Gerenciamento de Projetos de uma maneira geral, 

entramos agora no assunto principal de apresentação deste trabalho, o Escritório de Projetos 

também conhecido como PMO (Project Management Office). 

O PMO é o departamento responsável por centralizar e comandar o gerenciamento de 

projetos dentro da organização.  

No mercado atual, podemos encontrar vários tipos de PMO e suas atribuições variam 

desde fornecer apoio e suporte ao GP, unificar indicadores e informações estratégicas relevantes 

à organização, até ser o responsável direto pelo gerenciamento de um projeto. 

Quando um PMO é implantado dentro de uma organização, o amadurecimento de suas 

práticas alinhado às novas necessidades que surgem com a evolução organizacional que o 

próprio escritório de projetos pode proporcionar, é contínuo. Por conta dessa mudança 

constante, o estabelecimento de um padrão de características desta entidade se torna moroso. 

Muitos autores possuem sua definição acerca do Escritório de Projetos, seguindo sua própria 

visão, como apresentado a seguir. 
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Autor Definição 

Rad e Raghavan 

(2000) 

Escritório de Projetos é uma entidade organizacional que provê foco 

institucional nos procedimentos de Gerenciamento de Projetos. O 

PMO funciona como um mecanismo que permite a continuidade 

organizacional das experiências e lições aprendidas em Gerenciamento 

de Projetos, além de realizar atividades ligadas ao desenvolvimento de 

políticas, procedimentos, treinamentos, ferramentas e consultoria em 

gestão de projetos. 

Patah, Carvalho 

e Laurindo 

(2003) 

PMO é uma estrutura organizacional de projetos o qual se 

responsabiliza pela aplicação dos conceitos de gestão de projetos 

dentro de uma organização. Esta estrutura pode se apresentar das mais 

diferentes formas: desde um simples setor para dar suporte ao 

Gerenciamento de Projetos até um importante departamento onde 

todos os projetos da empresa são gerenciados. 

Ward (2000) 

apud Dai e Wells 

(2004) 

PMO é uma entidade organizacional estabelecida para auxiliar gerentes 

de projetos, times e vários níveis gerenciais em assuntos estratégicos e 

em implementar princípios, práticas, metodologias, ferramentas e 

técnicas de Gerenciamento de Projetos. 

Englund, 

Grahame 

Dinsmore (2003) 

Escritório de Projetos consiste em um time dedicado a melhorar a 

prática de Gerenciamento de Projetos na organização. Esta melhora no 

desempenho organizacional seria alcançada fazendo a gestão 

padronizada e trabalhando no sentido de mover a organização para um 

conceito de ‘Enterprise Project Management’ - EPM. Segundo os 

autores, o EPM significa fazer toda a gestão da empresa por projetos, 

ou seja, todas as atividades da empresa seriam transformadas em 

projetos. 

PMBOK (2017) 

Escritório de Projetos é uma estrutura organizacional que padroniza os 

processos de governança relacionados a projetos e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. 

Dinsmore (2003) 

O PMO tem como principal função o gerenciamento dos gerentes de 

projeto e é o responsável em última instância pelos resultados dos 

projetos, oferecendo apoio na medida do necessário aos departamentos. 
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Autor Definição 

Kerzner (2002) 

O Escritório de Projetos é o responsável pela condução dos projetos 

interfuncionais da organização, designando recursos para os projetos, 

recrutando, desenvolvendo e coordenando os profissionais de GP e 

seleção e priorização de projetos. 

Block e Frame 

(1998) 

O PMO é uma constituição de profissionais de Gerenciamento de 

Projetos que servem suas organizações nas necessidades de gestão de 

projetos. 

Tabela 3: Definições de PMO Segundo Alguns Autores  

Fonte: Adaptado de Paes Lima (2008)   

Fazendo uma análise das definições apresentadas, nota-se que todas possuem as mesmas 

características, divergindo sobretudo nas funções e responsabilidades principais a que cada 

autor atribui seu ponto de vista à cerca do PMO. 

Segundo Paes Lima apud Verzuh (2008), o Escritório de Projetos pode ser implementado 

das mais variadas formas, mas os dois fatores que governam as regras de um PMO são a 

responsabilidade e a autoridade, alinhados aos objetivos estratégicos de cada empresa para que 

os projetos sejam desenvolvidos de forma mais eficiente e eficaz possível. 

2.3.1 Modelos de PMO  

Assim como a descrição do PMO possui suas divergências entre os autores, a tipificação 

da estrutura organizacional também possui suas variações. As definições de tipo são formadas 

por modelos que simplificam as complexidades de um modelo real. 

Segundo o PMBOK (2017), são três os tipos de estruturas de PMO nas organizações, e 

elas variam em função do seu grau de controle e influência nos projetos: 

• PMO de Suporte: Os PMOs de suporte desempenham um papel consultivo nos 

projetos, fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a 

informações e lições aprendidas com outros projetos. Este tipo de PMO atua como 

repositório de projetos e o nível de controle exercido é baixo; 

• PMO de Controle: Os PMOs de controle fornecem suporte e exigem a 

conformidade através de vários meios. A conformidade pode envolver a adoção 

de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos usando modelos, 
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formulários e ferramentas específicas, ou conformidade com a governança. Seu 

nível de controle é médio; 

• PMO Diretivo:  Os PMOs diretivos assumem o controle dos projetos através de 

seu gerenciamento direto e possuem um nível de controle alto. 

Para Cupertino apud Peck (2013), são três os modelos de PMO que variam de acordo 

com a função que exercem: 

• Estação Meteorológica (Weather Station): É o PMO responsável pelo 

monitoramento, controle e divulgação do status do projeto. Não possui nenhuma 

autoridade sobre o projeto e por isso não possui força para influenciá-los; 

• Torre de Controle (Control Tower): É o PMO responsável por fornecer e 

desenvolver as melhores práticas. Não possui autoridade sobre o projeto; 

• Grupo de Recursos (Resource Pool): É o PMO responsável por selecionar e 

fornecer os gerentes de projetos para as empresas e se comprometem com a 

qualidade dos serviços realizados por eles sem se comprometer diretamente como 

resultado do projeto, podendo até trocar o profissional se for necessário. Seu nível 

de autoridade é médio. 

Pode-se afirmar então que a tipologia do PMO escolhida por cada empresa está 

diretamente ligada à estrutura organizacional e também à maturidade de cada organização 

referente à gestão de projetos. 

2.3.2 A Maturidade e o PMO 

A maturidade de uma empresa em relação ao tema Gerenciamento de Projetos, é 

fundamental para o sucesso de um PMO dentro da organização. Quanto maior o nível de 

maturidade, maior será o desempenho e sucesso dos projetos realizados pela instituição e 

gerenciados pelo Escritório de Projetos.  

 “A maturidade de uma empresa é a medida do estágio evolutivo das 

práticas de projeto, constituídas por processos que são por natureza 

repetitivos. Esta medida não deve refletir somente a quantidade destas 

repetições, ou o tempo ao longo do qual são aplicadas, mas, principalmente, 

os resultados efetivos para o negócio.”  

 

KERZNER (2002). 
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Dentre os diversos modelos para se avaliar o nível de maturidade em Gerenciamento de 

Projetos, o que mais se destaca é o de Darci Prado. Prado (2004), em seu modelo chamado de 

MMGP, define a maturidade em cinco níveis e dimensões. 

São as dimensões do modelo MMGP: 

• Conhecimentos e Metodologia; 

• Informatização; 

• Estrutura Organizacional; 

• Relacionamentos Humanos; 

• Alinhamento Estratégico. 

São os níveis do modelo MMGP: 

• Nível 1 – Inicial: Estágio inicial de gerenciamento de projetos. Definição e coleta 

de indicadores e métricas realizadas de forma informal. Existem processos, porém 

são escassos e superficiais; 

• Nível 2 – Conhecido: Processos de gerenciamento de projetos documentados, 

porém sem padronização. Existe apoio na implantação de gerenciamento de 

projetos, porém com baixo envolvimento da organização. Softwares de gestão 

começam a ser utilizados. Iniciativas com relação à padronização dos 

procedimentos ocorrem e é perceptível uma melhoria nos processos, porém seu 

uso é exclusividade de poucos; 

• Nível 3 – Padronizado: Os processos básicos já são utilizados na grande maioria 

dos projetos e documentações básicas já são realizadas. A organização já conta 

com um PMO para gestão unificada dos projetos. A administração da organização 

já está se envolvendo na definição e na aprovação de partes do processo. Os 

resultados começam a aparecer nesse nível; 

• Nível 4 – Gerenciado: Processos consolidados e bem divulgados que tem sido 

melhorados baseado na coleta de dados históricos dos projetos encerrados. 

Deficiências detectadas são sanadas com a aplicação do ciclo de melhoria 

contínua. A administração tem se envolvido com rigor e de forma ponderada de 

acordo com os requisitos, tamanho e complexidade dos projetos. 
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• Nível 5 – Otimizado: Processos totalmente alinhados e divulgados. Os novos 

projetos com um vasto banco de dados de boas práticas e lições aprendidas para a 

melhoria contínua. Quase todos os projetos são realizados com sucesso e os 

desafios de alto risco são aceitos com tranquilidade. 

Dimensão da 

Maturidade 

Nível de Maturidade 

Inicial Conhecido Padronizado Gerenciado Otimizado 

1. Conhecimentos e 

Metodologia 
Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados 

2. Informatização 

Tentativas 

Isoladas 

Tentativas 

Isoladas 
Implantada Melhorada Estabilizada 

3. Estrutura 

Organizacional 
Não há Não há Implantada Melhorada Estabilizada 

4. Relacionamentos 

Humanos 

Boa 

Vontade 

Algum 

Avanço 

Algum 

Avanço 

Avanço 

Substancial 
Maduro 

5. Alinhamento 

Estratégico 
Não há Não há Não há Alinhado Alinhado 

Tabela 4: Relação Entre as Dimensões e Níveis de Maturidade - MMGP  

Fonte: Adaptado de Paes Lima (2008)   

O nível de maturidade das empresas em Gerenciamento de Projetos vem crescendo a cada 

ano. A implantação de um PMO faz com que o grau de maturidade de uma organização cresça 

trazendo resultados positivos para o sucesso dos projetos. 

2.3.4 Benefícios e Importância de PMO  

 O PMO, com sua visão global das dificuldades dos projetos faz com que os mesmos 

sejam compreendidos e resolvidos de uma única vez, além da disponibilização dos indicadores 

que poderão demonstrar de forma mais elucida e conclusiva o desempenho dos projetos frente 

ao negócio da organização. 

Para Burghardt (2000) a implantação do PMO traz às organizações os seguintes 

benefícios: 
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• Melhor controle dos projetos;  

• Padronização dos parâmetros de medição e avaliação de projetos, em relação a 

tempo, atividade e custos;  

• Obtenção de dados de projetos atualizados;  

• Realização sistemática de planos de projetos;  

• Aumento da segurança no planejamento de projetos;  

• Aumento da comunicação entre os grupos de projetos. 

Para Pereira (2018), o PMO traz benefícios para todos dentro das organizações. 

PMO: BENEFÍCIOS PARA TODOS 

PARA OS GERENTES DE PROJETO PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO 

• Referência consistente para práticas 

de gerência de projetos; 

• Segundo nível de suporte junto ao 

cliente; 

• Compartilhamento de linguagem, 

melhores práticas e problemas 

• Planejamento de capacitação e 

carreira. 

• Maior previsibilidade de resultados 

de projetos; 

• Propostas mais realistas; 

• Suporte à tomada de decisão: melhor 

visibilidade da agenda de projetos; 

• Maior racionalidade na alocação de 

recursos estratégicos. 

PARA O CLIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO 

• Aumento do nível de satisfação com 

os resultados dos projetos; 

• Novo ponto de suporte, além do 

gerente de projetos; 

• Redução de ameaças e de retrabalho. 

• Melhor alinhamento com a estratégia 

de negócios; 

• Gestão da propriedade intelectual 

(gestão do conhecimento); 

• Melhoria contínua da performance 

(incremento da maturidade). 

Tabela 5: Benefícios do PMO    

Fonte: Adaptado de Pereira (2018)   
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2.3.5 Etapas de Implantação de um PMO 

A implantação de um Escritório de Projetos é uma tarefa complexa. Como são vários 

tipos e modelos, o PMO precisa ser customizado para cada empresa onde será implantado. É 

necessário inicialmente planejar sua implantação para a posterior execução da implantação de 

fato. Segundo Paes Lima (2008), requer um alto grau de esforço envolvendo mudanças 

culturais, na forma de trabalho e consequentemente envolvendo todos da empresa, pois após a 

implantação é necessário o controle da operação e as melhorias contínuas. 

Para Vargas (2003), um conjunto de etapas para implantação de um PMO, considerando 

também pequenas e médias empresas, com sucesso seguem os seguintes passos: 

1. Escolher o tipo de PMO adequado para a estrutura organizacional da empresa; 

2. Obter suporte de um padrinho (sponsor); 

3. Criar infraestrutura; 

4. Motivar e doutrinar os envolvidos; 

5. Implementar estrutura; 

6. Estabelecer um projeto piloto; 

7. Entrar em operação; 

8. Feedback e melhoria contínua. 

O processo, de uma forma simplificada, pode ser divido em quatro fases, segundo 

Crawford (2002): 

• Fase 01 – Planejamento: Para o autor, essa fase consiste basicamente na criação 

do PMO. É onde é realizada a identificação e priorização dos projetos, o 

desenvolvimento dos métodos de gerenciamento de projetos e os times principais 

que devem ser treinados com a implantação da metodologia (Crawford, 2002). 

Essa fase faz referência aos passos 1 e 2 estabelecidos por Vargas (2003); 

• Fase 02 – Implantação: Para o autor, nessa fase as demais equipes de projeto 

devem ser treinados e todos os projetos da empresa devem passar a aplicar os 

métodos desenvolvidos pelo PMO. Controle de custos, alocação de recursos, 

procedimentos de integração, processos de revisão de fases e auditorias também 

começam a aparecer (Crawford, 2002). 

Essa fase faz referência aos passos 3, 4, 5 e 6 estabelecidos por Vargas (2003); 
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• Fase 03 – Operação: Para o autor, essa é a fase em que a atuação do PMO se 

estende para as demais áreas da organização. O crescimento da metodologia deve 

ser disseminado para toda organização através de treinamentos para times de 

negócios. O PMO deve integrar o gerenciamento de custos e de recursos da 

organização como um todo. As demais gerências começam a ter um envolvimento 

mais forte no processo (Crawford, 2002). 

Essa fase faz referência ao passo 7 estabelecido por Vargas (2003); 

• Fase 04 – Melhoria Contínua: Para o autor, a última fase é o estágio em que o 

PMO deve desenvolver um plano de melhoria contínua, que visa melhorar os 

projetos da organização a cada lição aprendida (Crawford, 2002). 

Essa fase faz referência ao passo 8 estabelecido por Vargas (2003). 

 

Figura 6: Visão Geral de um PMO  

Fonte: Ação GP (2018)   
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2.3.6 Vantagens e Desvantagens de um PMO em Empresas de Pequeno Porte 

O surgimento da ideia do PMO se deu devido às necessidades das empresas em ter uma 

estrutura específica e profissional, quando falamos de projeto. A viabilidade do estabelecimento 

de um Escritório de Projetos está em sua proposta de gerar valor para os projetos da 

organização, ou seja, trazer maiores benefícios que seu custo e risco de implantação. 

Quando um PMO é implantado em uma organização, o cenário cultural da empresa em 

relação à criação e condução dos projetos, é impactado. Esse fato pode criar um ambiente 

desconfortável para equipes que já possuem uma rotina de trabalho, mas também pode 

alavancar o desempenho e sucesso obtido nos projetos desenvolvidos. 

O Escritório de Projetos nada mais é do que o ‘órgão’ centralizador e facilitador do 

gerenciamento de projetos dentro de uma empresa, pois é quem permite que todos falem a 

mesma língua e estejam na mesma etapa de processos de cada projeto. Diante todos os 

benefícios ora apresentados, percebe-se que são inúmeras as vantagens de um PMO bem 

implementado e funcional, que só trará resultados positivos às organizações, independentes do 

seu porte. 

Uma empresa de projetos, ainda que em seu início de vida e com pouca maturidade em 

gerenciamento de projetos, pode optar pela implantação de um PMO de suporte, por exemplo. 

Essa agregação em sua cultura organizacional fará com que o nível de maturidade aumente e 

que logo no início, o desenvolvimento dos projetos siga um padrão de metodologia, ferramentas 

e técnicas que vão eliminar de forma brusca o retrabalho e as chances de insucesso. Com o 

passar do tempo nível de controle do PMO pode aumentar, chegando ao nível diretivo (Centro 

de Excelência). 

A cada ano que passa, o número de PMOs dentro das organizações só vem crescendo, de 

maneira quantitativa e qualitativa. Segundo o relatório Standish Chaos Report de 2015, em dez 

anos o número de empresas estudadas que possuem pelo menos um PMO implantado cresceu 

mais de 300%. 

No entanto, é importante frisar que o PMO não é a solução de todos os problemas de 

projetos dentro das empresas, independentemente de seu tamanho. Muitas organizações não 

têm sucesso com o PMO, pois não levaram em consideração seus fatores culturais e de negócios 

quando da sua implantação, além de não se atentar de que um Escritório de Projetos não gera 

renda, apenas custos, e que sua principal função é a supervisão o que criará mais ‘burocracias’ 

para todos os envolvidos nos projetos. 
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Outra desvantagem que pode ser citada referente à implantação de um escritório de 

projetos em empresas de pequeno porte é que esse processo pode gerar um alto investimento, o 

que pode inviabilizar sua implantação. Se a empresa não é focada em gerenciamento efetivo e 

não possui um volume de projetos que legitime sua existência, o valor que um PMO pode 

agregar será inferior ao custo e risco de sua implantação. 

Ainda segundo o relatório Standish Chaos Report, as duas principais razões que levaram 

ao fracasso da implantação de um PMO foram as resistências e questões culturais e a falta de 

patrocínio da alta administração, razões difíceis de serem percebidas em empresas de pequeno 

porte. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a viabilidade e a coerência de se implantar um 

Escritório de Projetos em empresas de pequeno porte.   

Perante todo o desenvolvimento, foi possível concluir que um PMO implantado e bem-

sucedido gera valores e ganhos tangíveis e intangíveis às organizações, independente de seu 

custo e riscos associados. No entanto, a empresa precisa investir na cultura organizacional e no 

apoio da alta administração para que a implantação do modelo não fracasse. 

O planejamento é fundamental quando se é decidido investir na implantação. É necessário 

avaliar o nível de maturidade que a empresa possui e qual o melhor modelo de PMO se adequa 

a sua realidade e atenderia sua necessidade. Se a empresa possui nível zero em relação ao 

Gerenciamento de Projetos, o ideal é iniciar a metodologia junto à equipe, considerando todas 

as habilidades, ferramentas e boas práticas das dez áreas de conhecimento apresentadas por uma 

figura que pode ser designada para ser o gerente de projetos, por exemplo, e assim que estejam 

todos ‘alinhados’ iniciar a inclusão de um Escritório de Projetos. 

A inclusão de uma metodologia de Gerenciamento de Projetos e até mesmo de um PMO 

em uma empresa pequena e no início de seu ciclo de vida, possua uma estrutura organizacional 

e governança simples, foi concluído como sendo o ideal, pois a equipe não apresenta ‘vícios’ 

estando mais aberta à novos modelos, ferramentas e discussões. Desse modo é agregado mais 

valor aos projetos, principalmente em relação à qualidade, tempo e custos envolvidos. 

Importante lembrar que o Escritório de Projetos em si não possui regras, apenas diretrizes. 

O PMO pode ser moldado por cada empresa para que ele atenda seus fatores culturais e de 

negócios de maneira satisfatória.  
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como o trabalho apresentado não possuiu estudo de caso, é recomendado que seja 

realizado a experiência prática de implantação de um PMO em uma empresa de pequeno porte 

com e/ou sem maturidade em gerenciamento de projetos e levantar a probabilidade de sucesso. 

Tecnicamente, a implantação de um PMO, se bem-sucedido, só trará bonificações à 

organização, superando todos os custos e riscos envolvidos, no entanto apenas a experiência 

prática comprovará a viabilidade desse projeto. 
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